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RESUMO
O presente trabalho trata da relação entre o tratamento punitivo dado pelos agentes de
segurança socioeducativa aos adolescentes em conflito com a lei e a consequente
responsabilização desses agentes pelo procedimento da denúncia. Para contribuir com a
pesquisa, me vali da experiência de cinco anos como agente de segurança
socioeducativa na secretaria técnica do CENSE GCA, além de realizar entrevistas com
agentes, membros da equipe técnica (pedagogos, psicólogos e assistentes sociais) e
membros da Corregedoria do DEGASE. A hipótese inicial desta pesquisa é que as
agressões físicas e morais aos socioeducandos efetuadas por agentes de segurança
socioeducativa, denominadas como cobrança pelos mesmos, são consideradas uma
prática inevitável para a imposição da disciplina e manutenção da segurança na unidade
pelos agentes. Os principais objetivos deste trabalho são: i) apresentar as justificativas
dadas para a manutenção da prática da cobrança e os limites que os diferentes
integrantes do sistema socioeducativo estabelecem para essa prática; ii) demonstrar,
como resposta ao título desta dissertação, os motivos que resguardam os agentes de
segurança

socioeducativa

de

não

serem

denunciados

pelas

agressões

socioeducandos.
Palavras-chave: agente de segurança socioeducativa; punição; denúncia; agressão.
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ABSTRACT
The present work deals with the relationship between the punitive treatment given by
socio-educational security agents to adolescents in conflict with the law and the
consequent liability of these agents by the denunciation procedure. To contribute to the
research, I used the experience of five years as a socio-educational security agent at the
technical secretary of CENSE GCA, in addition to conducting interviews with agents,
members of the technical team (pedagogues, psychologists and social workers) and
members of DEGASE's Internal affairs department. The initial hypothesis of this
research is that physical and moral aggressions against socioeducating adolescent
effected by socio-educational security agents, denominated as charging by them, are
considered an unavoidable practice for the imposition of discipline and maintenance of
security in the unit by the agents. The main objectives of this work are: i) to present the
given justifications for the maintenance of the charging practice and the limits that the
different members of the socio-educational system establish for this practice; ii)
demonstrate, in response to the title of this dissertation, the reasons that protect socioeducational security agents from not being denounced by the aggressions against
socioeducating adolescent.

Keywords: socio-educational security agent; punishment; denunciation; aggression.
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DE ONDE EU FALO

O interesse pela temática da pesquisa surgiu a partir das experiências que tive
nos cinco anos de serviço público como agente de segurança socioeducativa no
Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro (DEGASE), sendo
quatro deles na unidade de triagem considerada a porta de entrada do sistema
socioeducativo - o Centro de Socioeducação Celso de Carvalho do Amaral (CENSE
GCA) - e um ano em outra unidade de triagem, o Centro de Socioeducação do Barreto
(CENSE Barreto)1. Desde a leitura do edital para o concurso, identifiquei algo dúbio no
cargo então denominado de agente socioeducativo, mais especificamente no termo
socioeducativo. Confesso que, por não conhecer a instituição DEGASE, o termo levavame a crer que as atribuições do agente socioeducativo poderiam ser várias, menos a de
“carcereiro” de adolescentes. Outro fato que me intrigou foi a vinculação do órgão à
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, distanciando-se assim da natureza
da área de segurança pública. Apesar dos questionamentos, no ímpeto de conseguir um
cargo público, me inscrevi no concurso para ingressar no DEGASE em 2011. O
concurso público de 2011 foi realizado com vistas ao provimento imediato de
quinhentas vagas em cargos de níveis superior, médio técnico e médio, distribuídas
pelos oito polos regionais e foi dividido em duas etapas, sendo por prova objetiva e
redação na primeira etapa e pelo curso de formação na segunda, para todos os cargos.
Após a tão esperada aprovação, fui convocado a participar do curso de
formação com duração de dois meses. O concurso de 2011 foi o primeiro concurso do
DEGASE a contar com um curso de formação obrigatório para todos os cargos, como
segunda etapa eliminatória e classificatória. O curso ficou sob a responsabilidade da
Escola de Gestão e Políticas Públicas da Fundação Centro Estadual de Estatísticas,
Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ) e as turmas
foram divididas de uma maneira em que cada turma tivesse participantes de cargos de
nível superior, médio técnico e médio. Portanto havia tanto candidatos dos cargos de
agente socioeducativo quanto de membros da equipe técnica na mesma turma e isso
resultou em diversos debates sobre o atendimento socioeducativo ao longo do curso,
principalmente em relação ao tipo de tratamento que deveria ser dado ao adolescente
1

Unidade de triagem localizada no bairro Barreto, em Niterói, utilizando a estrutura da
Fundação para A Infância e Adolescência (FIA). A unidade iniciou seu funcionamento em 2017,
porém, devido a impedimentos judiciais relativos à sua estrutura imprópria para o atendimento
socioeducativo, não foi ainda oficialmente inaugurada.
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enquanto estivesse cumprindo medida socioeducativa no DEGASE. As turmas mistas
também proporcionaram a formação de vínculos sociais que vieram a facilitar o diálogo
entre as duas diferentes categorias posteriormente no cotidiano das unidades. No
decorrer da pesquisa descobri que esse foi o único curso de formação realizado com
turmas mistas e ao questionar a ex-diretora da Escola de Gestão Socieducativa Paulo
Freire (ESGSE) sobre o porquê da divisão das turmas em categorias diferentes, obtive
como resposta que a CEPERJ não foi contratada devido à falta de verba e as turmas
foram organizadas como o DEGASE pôde na época, em turmas separadas.
Por ter sido o primeiro curso de formação realizado pelo DEGASE, tudo
parecia muito experimental, inclusive qual conteúdo deveria ser oferecido às turmas.
Exemplo disso era a frequente repetição das matérias ministradas e quando havia algum
questionamento dos alunos, o professor não sabia responder o motivo de outro professor
já ter dado o mesmo conteúdo que lhe foi designado ministrar. Contudo, a maior
reclamação da turma, principalmente dos agentes socioeducativos, era a falta de
respostas aos questionamentos sobre a rotina de trabalho, como era o funcionamento das
unidades de internação e de semiliberdade, enfim, o que todos deveriam esperar do
trabalho no DEGASE. As dúvidas remetiam principalmente à temática do trato com
os socioeducandos2, se havia algum tipo de procedimento padrão para lidar com a
indisciplina dos adolescentes e com situações de crise, como rebeliões, tentativas de
fuga e agressões aos agentes. Também havia questionamentos sobre a efetividade
da socioeducação, sendo normalmente referida como a ressocialização do adolescente,
vinculados a questão da reincidência ou não nos atos infracionais. Cabe ressaltar que as
dúvidas, principalmente em relação aos procedimentos de segurança, que não foram
sanadas no curso preparatório tiveram que ser aprendidas no cotidiano da unidade por
intermédio dos agentes mais antigos.
Os professores do curso eram, em sua maioria, membros da equipe técnica do
DEGASE, todas mulheres, e ministravam aulas fundamentadas na exposição
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE) e regulamentações afins. As exceções foram um professor
que era Major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e outro professor, exagente socioeducativo do Paraná, que trabalhava como consultor do DEGASE, ambos
ministrando aulas com a temática mais voltada para a segurança. Nas aulas ministradas

2

Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.
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pelas técnicas havia pouca margem para temas mais polêmicos, pois os professores
atinham-se mais na simples apresentação de slides e leitura dos mesmos. Porém, nas
aulas com os professores vinculados à área de segurança pública os futuros agentes
socioeducativos se sentiam mais à vontade em falar sobre o que pensavam sobre o
tratamento que deveria ser dado ao socioeducando nas unidades e, muitas vezes, com o
discurso alinhado ao do professor. Nessas aulas a prevalência da dimensão punitiva no
trabalho do agente foi manifestada de maneira quase unânime pelos agentes,
ocasionando um debate exaltado com os membros da equipe técnica contrários ao viés
punitivo da medida socioeducativa.
A preponderância do viés punitivo nas medidas socioeducativas, na
concepção da maioria dos agentes, era evidenciada em seus discursos de diversas
maneiras, inclusive em suas análises político-sociais. As visões políticas dos agentes
eram salientadas em falas defendendo, entre outras coisas, que as más condições das
unidades de medidas socioeducativas e as agressões dos agentes eram uma forma de
punir os adolescentes e evitar a não reincidência dos mesmos em atos infracionais.
Alegações similares, por exemplo, ao político Jair Messias Bolsonaro, conforme
exposta na seguinte afirmação feita em sabatina de pré-candidatos promovida pelo
jornal Correio Braziliense: “E não vem com essa historinha 'ah, os presídios são cheios
e não recuperam ninguém'. É problema de quem cometeu o crime". E, ocasionalmente,
os agentes chegavam ao ponto de argumentar que as ações da polícia deveriam ser mais
incisivas, ou seja, que os adolescentes não deveriam nem mesmo chegar a cumprir a
medida socioeducativa, sendo assassinados no momento do cometimento do
ato infracional. Sendo assim, seguindo argumentos semelhantes ao slogan da campanha
eleitoral utilizada por José Guilherme Godinho, o Sivuca, para se eleger em 1986 como
Deputado Estadual do Rio de Janeiro: “Bandido bom é bandido morto!”.
Após a aprovação no curso de formação, aguardando a convocação para posse
no DEGASE, sofri um grave acidente de carro ocasionado por um motorista
embriagado dirigindo na contramão. Tive, dentre outras lesões, fratura exposta nos dois
joelhos e na ocasião da posse estava ainda me deslocando com auxílio de um
andador. Como estava receoso de ter algum problema devido a minha condição, pois
certamente um agente socioeducativo necessitaria estar em boas condições físicas para
exercer suas funções nas unidades, fui aconselhado pelos meus colegas de curso e pelo
próprio setor de Recursos Humanos do DEGASE a falar com um dos diretores da
instituição somente após a assinatura do termo de posse. E assim o fiz, após a cerimônia
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regida pelo então governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral Filho e a assinatura do
termo fui falar com um dos diretores sobre a minha situação e, após olhar para mim da
cabeça aos pés, obtive a seguinte resposta: “Fazer o que, né? Agora eu vou ter que falar
com o diretor da unidade que você for e vejo o que faremos com você.”
Fui lotado no Centro de Socioeducação Gelso de Carvalho Amaral (CENSEGCA), antigo Centro de Triagem e Recepção (CTR), que apesar da mudança de nome
continuava sendo um centro de triagem de adolescentes em conflito com a lei. Portanto,
pelo menos teoricamente, o adolescente ficaria pouco nessa unidade e logo deveria ser
transferido para outra unidade de cumprimento de medidas ou liberado dependendo da
decisão judicial. Digo teoricamente porque o adolescente dependia de uma decisão do
juizado competente para que fosse transferido de unidade e, não tão raramente, essa
decisão demorava a ser enviada ao GCA. O diretor da unidade já sabia da minha
situação e me designou para trabalhar na Secretaria Técnica do GCA, local onde toda
parte documental e logística da unidade é realizada. Um fato interessante sobre essa
secretaria é que não havia servidores técnico-administrativos, apenas agentes
socioeducativos que estavam temporariamente ou permanentemente fora do pátio3 pelos
mais variados motivos, inclusive por ter tido reiteradas denúncias de agressão
à socioeducandos. Depois soube que o mesmo fato se repetia em outras Secretarias
Técnicas de outras unidades de cumprimento de medidas socioeducativas e que os
assistentes administrativos estavam em sua maioria nos setores ligados a direção geral
do DEGASE. O setor tem contato direto com todos os profissionais do atendimento
socioeducativo, com membros do judiciário e da polícia, pois organiza as rotinas de
atendimento da unidade, desde a entrada do adolescente até seu encaminhamento a
outra unidade ou liberação.
Tão logo cheguei à unidade, pude perceber mais explicitamente a importância
dada à atribuição punitiva do agente. Exemplo disso era como os agentes sempre
mencionavam que, devido ao meu porte físico forte, queriam que eu estivesse
trabalhando no mesmo plantão deles e as diversas vezes que ouvi a frase: “- Imagina
uma porrada nos vagabundos com esse braço!”. No entanto, após minha recuperação
nas fraturas dos joelhos e minha permanência na secretaria, alguns agentes
socioeducativos começaram a se afastar um pouco. Isto ocorreu devido ao preconceito
em relação aos agentes que não estavam trabalhando no pátio, alguns chegavam a
3

Referência ao trabalho nos alojamentos da unidade, onde há mais contato com os
adolescentes internados.
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denominar os membros da Secretaria Técnica de “vermes do papel”. Ademais, pelo
ponto de vista de alguns agentes, a Secretaria Técnica era considerada uma fuga da
verdadeira atribuição do agente: manter a segurança da unidade. Essa noção de que o
trabalho na Secretaria Técnica era uma vantagem em relação ao trabalho no pátio era
evidenciada quando novas determinações da direção, que desagradavam os membros da
secretaria, eram reforçadas com a alegação de que quem não estivesse satisfeito poderia
voltar para o pátio.
O trabalho na Secretaria Técnica me proporcionou analisar, de um
ponto privilegiado, a relação que todos os integrantes do sistema socioeducativo têm
com as práticas punitivas impostas aos socioeducandos pelos agentes de segurança
socioeducativa. Como os membros da secretaria têm que ter contato frequente com a
equipe técnica, com os agentes, com a direção, com os socioeducandos e com membros
externos à instituição (Ministério Público e Judiciário) para organizar toda logística e
atividades burocráticas da unidade, os casos de agressões aos adolescentes, pelo menos
os mais graves, acabam sendo relatados a nós. Seja na narrativa dos próprios agressores,
se vangloriando de ter repreendido alguma indisciplina ou interrompido alguma crise de
segurança ou por intermédio de membros da equipe técnica e membros externos,
expondo críticas ao agente agressor ou na forma de denúncias formais recebidas pela
secretaria.
O presente trabalho não tem o objetivo de denunciar os agentes de segurança
socioeducativa pelo empreendimento de práticas punitivas em seu cotidiano laboral, e
sim demonstrar quais são os padrões locais, especificamente no CENSE GCA, de
administração de conflitos (GEERTZ, 2002) que envolvam os adolescentes em conflito
com a lei. Além disso, apresentar como as rotinas implícitas de comportamento (LIMA,
2013) desses profissionais não se submetem às inovações normativas no âmbito
socioeducativo e ditam quais são as práticas que regem o atendimento socioeducativo
nas unidades do DEGASE. Portanto, enquanto o padrão ideal do atendimento
socioeducativo é estabelecido pelas leis socioeducativas, destacando-se atualmente o
ECA e o SINASE, a efetiva aplicação das medidas socioeducativas é regida
internamente, pelos próprios agentes de segurança socioeducativa.
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INTRODUÇÃO

A efetiva preocupação com a questão do envolvimento de crianças e
adolescentes com a criminalidade urbana surgiu entre o final do século XIX e início do
século XX, durante a Primeira República no Brasil. Foi neste período, com o objetivo
de inserção do país como nação capitalista, que se iniciou um desordenado processo de
modernização nas formas de organização social. Esse processo teve como consequência
a presença de crianças e adolescentes pobres nas ruas dos centros urbanos e de seu
eventual envolvimento em contravenções e crimes; fato este que pressionou as
autoridades públicas a estabelecer uma política de atendimento específica para esse
novo problema social que ficaria conhecido como a “questão do menor4”. A perspectiva
do Estado sobre essas crianças e adolescentes pobres como problema social suscitou a
elaboração de leis, construção de instituições e modelos institucionais para tratamento
do menor abandonado ou delinquente. Ademais, desde então, iniciou-se a associação da
pobreza ao envolvimento com a criminalidade, conforme foi exposto pela autora Liana
de Paula (2015, p.2): "o campo de discursos e práticas sobre o envolvimento de
adolescentes com a criminalidade urbana mobilizou, desde a sua emergência, a
categoria pobreza como chave explicativa desse envolvimento”.
Antes da publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente e da criação do
Departamento de Ações Socioeducativas, a questão do trato à criança e adolescente
passou por diversas legislações e mudanças nas instituições responsáveis pela
internação dos mesmos. A primeira lei criada especificamente para tratar da
denominada “questão do menor” foi o Código de Menores de 1927, e na mesma época
também foi instituída uma Justiça Juvenil especializada para crianças e adolescentes.
Desde então a criança e o adolescente considerados como menores abandonados ou
delinquentes recebem tratamento distinto dos adultos e se tornam objetos da tutela do
Estado. A institucionalização desses menores, sejam os que estejam em estado de
abandono ou praticando delitos, foi a estratégia escolhida pelo Estado para recuperá-los
e o uso das políticas de correção como forma de transformar suas condutas. Portanto,
4

De acordo com RIZZINI (2008), a categoria “menor” surge para categorizar um tipo de criança
e adolescente pobre, oriundo de famílias consideradas moralmente incapazes de prestar o
auxílio necessário, demandando para isto, a presença do Estado. Em relação ao dito “menor
delinquente”, a atuação do Estado estava fundamentada na perspectiva regenerativa, sendo a
atividade de trabalho a capaz de potencializar a moralização pretendida.
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tanto as crianças e adolescentes abandonados quanto os considerados delinquentes eram
alvos da ação policial e eram institucionalizados compulsoriamente. Abreo descreve as
práticas implementadas nessas instituições de internação para os menores nesse período:

No Brasil, os estabelecimentos de confinamento para crianças e
adolescentes surgiram também nesta época e, desde então, vêm
aplicando práticas punitivas, repressivas e corretivas aos que lá estão
aprisionados. Essas práticas, que são legitimadas por medidas
higienistas e de criminalização da pobreza, resultam na lotação e
superlotação destes estabelecimentos com um contingente
prioritariamente pobre. Acrescenta-se, a este contexto, o clamor da
população por medidas punitivas mais rígidas. (ABREO, 2017: p 12).

Em 1941, foi fundado o Serviço de Amparo ao Menor (SAM)5, com o objetivo
de unificar as ações, instituições e o financiamento destinado ao tratamento da infância
e juventude. O SAM emprega o modelo tutelar de internação compulsória e isolamento
com o intuito de recuperar os menores abandonados e os menores que cometeram algum
ato infracional. Os motivos mais comuns que ensejavam a internação desses menores
eram o furto e a mendicância, e os processos que determinavam as suas internações
eram sentenciados por tempo indeterminado, até que ocorresse a “reeducação” dos
mesmos. Os menores que haviam praticado algum ato infracional eram internados em
reformatórios ou em casas de correção, e os menores abandonados eram encaminhados
para aprender algum ofício. Pouco tempo após a sua criação, o órgão recebeu diversas
denúncias de tortura e maus tratos aos menores internados em suas instituições e acabou
ganhando algumas alcunhas na mídia como “escola do crime” e “sucursal do inferno”.
O caso Aída Couri6 retrata a descrença popular e das autoridades públicas no potencial
“reeducacional” do SAM. Cássio Murilo, adolescente branco e de classe média alta, foi
5

Criado pelo decreto-lei nº 3.799, de 05 de novembro de 1941, diretamente subordinado ao
Ministro da Justiça e Negócios Interiores e articulado com o Juízo de Menores do Distrito
Federal, cuja finalidade é: sistematizar e orientar os serviços de assistência a menores
desvalidos e delinquentes, internados em estabelecimentos oficiais e particulares; proceder à
investigação social e ao exame médico-psicopedagógico dos menores desvalidos e
delinquentes; abrigar os menores, á disposição do Juízo de Menores do Distrito Federal;
recolher os menores em estabelecimentos adequados, afim de ministrar-lhes educação,
instrução e tratamento sômato-psíquico, até o seu desligamento; estudar as causas do
abandono e da delinquência infantil para a orientação dos poderes públicos; promover a
publicação periódica dos resultados de pesquisas, estudos e estatísticas.
6 Caso Aída Curi refere-se à morte de Aída Jacob Curi, de dezoito anos, ocorrido em dia 14 de
julho de 1958 no bairro de Copacabana, Rio de Janeiro. Aída foi levada à força por Ronaldo
Castro e Cássio Murilo ao topo do Edifício Rio Nobre, na Avenida Atlântica, onde os dois
rapazes foram ajudados pelo porteiro Antônio Sousa a abusar sexualmente da jovem. De
acordo com a perícia ela foi submetida a pelo menos trinta minutos de tortura e luta intensa
contra os três agressores, até vir a desmaiar. Para encobrir o crime os agressores atiraram a
jovem do terraço no décimo segundo andar do prédio tentando simular um suicídio.
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internado no Instituto Padre Severino (IPS) pela prática de abuso sexual e homicídio de
uma jovem. Os responsáveis de Cássio ingressaram com um habeas corpus junto ao
Supremo Tribunal Federal (STF), pois a instituição (IPS) não possuía curso ginasial,
nem condições apropriadas. O STF julgou favoravelmente o pedido, tendo o Ministro
Nelson Hungria feito a seguinte alegação: “o que se quer evitar a esse menor: o
constrangimento de internação num reformatório falido, que, ao invés de reabilitá-lo,
apenas o aviltará irremediavelmente”.
O SAM, desde a década de 1950, demonstrava sinais de desgaste devido
à superlotação das unidades e às inúmeras denúncias de práticas punitivas violentas
efetuadas por seus funcionários aos adolescentes internados. Em consequência desse
desgaste foi criado em 1964, durante o golpe militar, a Fundação Nacional do BemEstar do Menor (FUNABEM).7 Nesse período ampliou-se e muito a quantidade de
internações de menores carentes e que cometeram algum ato infracional, pois o
“problema do menor” era ruim para a imagem que a ditadura militar queria passar do
sucesso com o “milagre econômico” brasileiro e um empecilho ao binômio
desenvolvimento/segurança nacional. A FUNABEM incorporou o patrimônio do antigo
SAM, mantendo os seus funcionários, assim como mantiveram-se as velhas práticas
punitivas contra os adolescentes internados. No entanto, a revista Brasil Jovem, veículo
oficial da FUNABEM editado entre 1966 e 1978, difundia que a instituição cumpria
com a sua função de modernizar e humanizar o atendimento aos internos. As
publicações ressaltavam o progresso que a instituição supostamente teve desde o
término do SAM, e estabelecia a profissionalização como meio de transformá-los em
“cidadãos úteis” para a sociedade. A publicação da revista Brasil Jovem apresentada a
seguir demonstra o objetivo de exibir o suposto progresso da instituição.

7

A Lei 4.513, de 1º de dezembro de 1964 – Autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação
Nacional do Bem Estar do Menor, a ela incorporado o patrimônio e as atribuições do Serviço de
Assistência a Menores, e dá outras providências.
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Figura 1: Dez anos depois: No lugar do SAM a FUNABEM. O amor ao invés do crime

Fonte: Revista Brasil Jovem (1976)

A FUNABEM também teve a atribuição de elaborar a política nacional de
atendimento, e de várias fundações estaduais responsáveis por executá-la. Assim, ainda
em 1964, foi elaborada a Política Nacional do Bem-Estar do Menor (PNBEM), a qual
propunha que a intervenção do Estado deveria ter como cerne o abandono, entendido
como a causa do envolvimento de crianças e adolescentes com a criminalidade urbana.
Portanto o PNBEM trouxe um novo paradigma de interpretação da “questão do menor”,
que agora culpabilizava o desgaste dos vínculos sociais e comunitários como os
principais motivadores da inserção das crianças e adolescentes pobres na criminalidade.
Foi esse novo paradigma que norteou a elaboração do segundo Código de Menores em
1979 fundamentado na doutrina da situação regular8. Essa nova doutrina suscitou o
8

O Código de Menores (Lei 6697/79), em seu artigo 2o, definia a situação irregular da seguinte
forma: “Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o menor: I –
privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que
eventualmente, em razão de: a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; b) manifesta
impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; Il – vítima de maus tratos ou castigos
imoderados impostos pelos pais ou responsável; III – em perigo moral, devido a: a) encontrar-
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surgimento da expressão “menor em situação irregular,” abrangendo as crianças e os
adolescentes até 18 anos que praticassem atos infracionais ou que estivessem sobre a
condição de maus-tratos familiares ou em estado de abandono pela sociedade. Por essa
doutrina, o Código de Menores de 1979 reitera a lógica de controle e seletividade do
modelo assistencialista proposta no código de 1927 e posiciona o Estado como detentor
dos procedimentos que viabilizariam o superior interesse da criança ou do adolescente,
ampliando-se assim o poder discricionário dos agentes estatais.
Na década de 1980 houve a luta, baseada em um ideal igualitário de direitos,
pelo fim do autoritarismo do regime militar, além da busca por mudanças no trato das
crianças e adolescentes. Nesse contexto de mudanças objetivando a abertura ao regime
democrático é elaborada a Constituição de 1988, a qual representou uma grande
mudança no âmbito de defesa e garantias para as crianças e os adolescentes. O artigo
2279 da Constituição serviu como fundamento para elaboração de outras leis referentes
às crianças e aos adolescentes, inclusive para o Estatuto da Criança e Adolescente
(ECA). Na mesma época surgiram tratados internacionais abordando os direitos
humanos, criticando em especial a tortura, que repercutiram na avaliação de como as
crianças e adolescentes eram tratadas em confinamento no Brasil. Em 1989 a
Convenção sobre os Direitos da Criança é sancionada pela ONU, tornando-se o
documento internacional que trataria sobre os direitos da criança e do adolescente, na
qual é consagrada a doutrina da proteção integral. O Brasil se tornou signatário da
Convenção, comprometendo-se assim, dentre outras coisas, a assegurar a proteção dos
menores contra as agressões e a adotar oficialmente a doutrina da proteção integral em
substituição à doutrina da situação irregular. Com a aplicação dessa doutrina, a criança e
o adolescente deixam de ser objeto das relações jurídicas e passam a ser sujeitos de
direito. Dalmasso resume, conforme trecho abaixo, os objetivos da Convenção sobre os
Direitos da Criança:

se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes; b) exploração em atividade
contrária aos bons costumes; IV – privado de representação ou assistência legal, pela falta
eventual dos pais ou responsável; V – Com desvio de conduta, em virtude de grave
inadaptação familiar ou comunitária; VI – autor de infração penal.
9 Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
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Esta Convenção tem como precedente a Declaração dos Direitos
das crianças de 1959, na que se considera que toda criança, pela sua
falta de maturidade física e mental, necessita proteção e cuidados
especiais, incluso a correspondente proteção legal, insta aos pais, às
organizações particulares, autoridades locais e governos nacionais
para que reconheçam os direitos das crianças e lutem por conseguir a
realização com medidas legislativas e de qualquer outra índole. O
objetivo é que as crianças possam ter uma infância feliz e gozar, em
seu próprio bem, e para o bem da sociedade, dos direitos e liberdades
que lhes correspondem. (DALMASSO, 2004, p:5)

Com o objetivo de regulamentar, de forma pormenorizada, os direitos da
criança e do adolescente dispostos no artigo 227 da Constituição e as novas definições
internacionais sobre a juventude e os cuidados referentes a esta, de acordo com
convenções internacionais que o país se tornou signatário, promulga-se, em 13 de Julho
de 1990, a lei nº 8060, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O Estatuto se
baseia em dois fundamentos, a perspectiva da criança e do adolescente como sujeitos de
direitos e a percepção de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Ambos
os fundamentos tem como consequência a proibição do uso de práticas punitivas ou
correcionais que ameacem ou restrinjam direitos inerentes às crianças e adolescentes.
Diversas inovações ocorrem com essa lei, como: a previsão de prazos mínimos e
máximos para cada medida socioeducativa; a descentralização, com a criação de órgãos
executivos estaduais para o cumprimento de medidas socioeducativas; distinção entre as
medidas socioeducativas e as medidas de proteção, assim os programas de atendimento
ao adolescente em conflito com a lei passaram a ser separados daqueles relativos a
adolescentes cujos direitos foram violados; e a ruptura com a categoria menor.
Em consequência à descentralização político-administrativa da coordenação e
execução dos programas de proteção à criança e ao adolescente estabelecida no ECA, é
constituído em 1993 o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) 10. É

10

Decreto 18.493 - 26/01/1993 - Cria, sem aumento de despesa, na estrutura básica da
Secretaria de Estado de Justiça, o Departamento-Geral de Ação Sócio-Educativa – DEGASE,
cujas competências são: a prevenção à ocorrência de ameaça ou violação aos direitos da
criança e do adolescente; defesa e garantia dos direitos fundamentais e de proteção integral à
criança e ao adolescente, na forma da Constituição Federal e da legislação específica;
integração operacional com os órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública,
Segurança Pública e Assistência Social, para efeito do atendimento inicial ao adolescente a
quem se atribua ato infracional; execução dos programas de atendimento às medidas sócioeducativas e às medidas de proteção específica, quando aplicadas correlatas às primeiras, em
conformidade com a Constituição da República, a legislação específica e as normativas
internacionais sobre o tema; estudo, pesquisa, formação, capacitação e desenvolvimento de
recursos humanos nas áreas de atuação do DEGASE.
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atribuída à instituição a execução das medidas socioeducativas aplicadas pelo Poder
Judiciário aos jovens em conflito com a lei no estado do Rio de Janeiro. O DEGASE é
inserido inicialmente na estrutura básica da Secretaria de Estado de Justiça, porém o
órgão já passou por doze Secretarias Estaduais, inclusive, ficando ao lado do
Departamento do Sistema Penitenciário (DESIPE). Inicialmente, foram os antigos
servidores da FUNABEM que trabalharam na instituição, ademais o órgão não possuía
verba específica, portanto dependia da União para pagar os salários dos seus servidores
e para fazer a manutenção de suas unidades. Ou seja, apesar de evidentes mudanças no
plano legal com o ECA, mantiveram-se os profissionais responsáveis pelo trato com o
adolescente e mesmo quando vieram novos servidores oriundos do primeiro concurso
público do DEGASE11 em 1994 não houve nenhum tipo de curso de formação para os,
então denominados, agentes de educação.
Em 2006, houve a proposição do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE), encampado pelas ações do Conselho Nacional De Direitos
da Criança e do Adolescente e pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da
Presidência da República, com o objetivo de padronizar os princípios e as diretrizes do
atendimento socioeducativo. O SINASE apresenta um importante avanço legal ao
reforçar o caráter pedagógico em desfavor do caráter punitivo na aplicação das medidas
socioeducativas aos adolescentes em conflito com a lei. A lei do SINASE foi
oficialmente publicada pela Lei nº 12.594 em 2012 e exprime em seu corpo disposições
legais que se destinam a assegurar os direitos fundamentais aos adolescentes, amparadas
pelo Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA)12. Além
do SINASE outras legislações surgiram com o objetivo de padronizar diversos aspectos
do sistema socioeducativo, inclusive dos procedimentos de seus servidores, como: a lei
nº 4.802 que padroniza as atribuições dos servidores socioeducativos, a portaria 853 que
padroniza os procedimentos básicos de segurança do DEGASE, o decreto 46.525 que
estabelece os parâmetros para a criação dos regimentos internos dos centros de
atendimento socioeducativo, dentre outras.

11 A Fundação Escola do Serviço Público (FESP) organiza, em julho de 1994158, o primeiro
concurso público para o DEGASE, com 336 vagas distribuídas por 36 cargos com exigência de
escolaridade de 1º Grau ao Curso Superior completo.
12 O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) surgiu em 2006,
por meio da Resolução 113 do CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente), para assegurar e fortalecer a implementação do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e com o objetivo de sanar as dificuldades ainda existentes para certificar
a proteção integral.
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A intenção inicial deste projeto de pesquisa era averiguar como a rotina do
atendimento socioeducativo dos adolescentes em conflito com a lei nas unidades do
Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro (DEGASE) poderia
ser afetada pela divergência dos pontos de vista e condutas dos agentes de segurança
socioeducativa e membros da equipe técnica (representada pelos psicólogos, assistentes
sociais e pedagogos), no que se refere à socioeducação. O estudo seria baseado em
como essas duas categorias de profissionais interpretam o que é a socioeducação, como
compreendem qual é a sua função no atendimento socioeducativo e como efetivamente
atuam na socioeducação do adolescente em conflito com a lei. Com esse estudo eu
pretendia demonstrar como surgiam as divergências e o consequente distanciamento
entre agentes socioeducativos e equipe técnica. O projeto inicial ainda tinha a audaciosa
missão de realizar a pesquisa em unidades de cumprimento de diferentes medidas
socioeducativas, ou seja, pretendia analisar como as relações interpessoais entre agentes
e membros da equipe técnica afetavam o atendimento socioeducativo nas unidades de
triagem, internação e semiliberdade. Contudo a pandemia já encerrou essa pretensão
antes de poder colocá-la em prática.
Portanto, devido às limitações que a pandemia impôs, resolvi restringir a
pesquisa ao âmbito da unidade Centro de Socioeducação Gelso de Carvalho Amaral
(CENSE-GCA), na qual tive a experiência de quatro anos de trabalho como agente de
segurança socioeducativa na Secretaria Técnica. O processo de pesquisa foi iniciado por
intermédio de entrevistas via telefone13 com agentes de segurança socioeducativa e
membros da equipe técnica que trabalham no CENSE GCA. A entrevista era realizada
com base em um questionário com perguntas destinadas a ambas as categorias (agentes
e equipe técnica) e algumas perguntas específicas direcionadas somente a uma delas.
Pela quantidade de perguntas, planejei entrevistas de no máximo trinta minutos, porém,
as entrevistas se tornavam conversas que iam muito além do que estava escrito no
questionário, assim a entrevista que durou menos tempo terminou em duas horas. O
nível de intimidade que eu tinha com os membros de ambas as categorias entrevistados
me proporcionou relatos que, mesmo tendo trabalhado com os mesmos durante quatro
13 As entrevistas foram realizadas com cinco agentes de segurança socioeducativa, dentre os
quais: dois oriundos de concurso mais antigo (1994) e quatro de concurso mais recente (2011);
quatro trabalharam em outras unidades além do GCA; quatro eram brancos e um era preto; e
apenas um já recebeu denúncia de agressão. Também foram entrevistados três membros da
equipe técnica: uma pedagoga, uma assistente social e uma psicóloga. Todas as três já
haviam denunciado um agente por agredir um socioeducando ao diretor da unidade, porém,
nenhuma delas fez denúncias à Corregedoria ou ao Ministério Público.
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anos, foram inesperados. Os questionários continham treze perguntas relacionadas ao
atendimento socioeducativo e sobre as relações com membros da outra categoria,
porém, as respostas a uma dessas perguntas - “Quais são os conflitos mais comuns entre
as categorias? Você conhece algum caso de denúncia entre as categorias?” - me fizeram
mudar o enfoque da pesquisa.
As respostas à supracitada pergunta evidenciaram o entendimento de que o
ápice das tensões e desconfianças, provocadas pelo conflito entre agentes de segurança
socioeducativa e membros da equipe técnica, era a denúncia. Essas denúncias são
referentes às violações à integridade física e psicológica dos adolescentes em conflito
com a lei por agentes de segurança socioeducativa, denominadas como cobranças pelos
mesmos. Em consequência à demanda em pesquisar sobre as agressões dos agentes aos
socioeducandos e sobre as denúncias dessas práticas que houve a mudança na temática
dessa dissertação de mestrado. Os objetivos da pesquisa aqui desenvolvida são
demonstrar que, em descompasso com a evolução das legislações referentes ao
tratamento das crianças e adolescentes (resumidamente apresentadas previamente), as
agressões aos adolescentes cumprindo medidas socioeducativas nas unidades do
DEGASE continuam sendo práticas punitivas ordinárias; e demonstrar as justificativas
dadas pelos agentes de segurança socioeducativa para a manutenção dessa prática
sabidamente ilegal. Ademais, partindo da hipótese que a cobrança é uma prática
naturalizada entre os agentes de segurança socioeducativa, apresentar os motivos de não
ocorrerem tantas denúncias de agressão aos socioeducandos.
No primeiro capítulo dessa dissertação descrevo o que é e quais são os
motivos que ensejam a prática da cobrança, além de descrever suas correlações com as
normativas do DEGASE. No decorrer desse capítulo também apresento as justificativas
que levam à normalização da prática, inclusive as moralidades dos agentes de segurança
socioeducativa que justificam a cobrança. Cabe ressaltar que mesmo tendo sido agente
de segurança socioeducativa por aproximadamente cinco anos, não pretendo aqui relatar
de forma exaustiva as moralidades inerentes à classe que podem ser usadas como
justificativas à cobrança. A propósito, é presumível que haja outras justificativas, além
das que foram consideradas nessa pesquisa, para a prática da cobrança e para a escassez
de denúncias. Ainda nesse capítulo, também fundamentado na hipótese que a cobrança
é uma prática naturalizada, descrevo os limites que os diferentes atores do sistema
socioeducativo estabelecem para a cobrança. Por fim, relato o impacto que a instalação

24

de câmeras de segurança nas unidades do DEGASE teve nos métodos punitivos dos
agentes.
No segundo capítulo, descrevo o procedimento que pode levar à punição os
agentes de segurança socioeducativa que efetuam a cobrança nos socioeducandos: a
denúncia. Devido à importância do tópico para a dissertação acrescentei em minha lista
de entrevistados, além de agentes e membros da equipe técnica do CENSE GCA, um
membro da Corregedoria do DEGASE, o qual me trouxe importantes dados sobre o
processo da denúncia e novos rumos para a pesquisa. Nesse capítulo apresento dois,
dentre vários, casos de denúncia de agressões a adolescentes enquanto cumprindo
medidas socioeducativas que alcançaram notoriedade devido à divulgação realizada
pela mídia. Além disso, relato a diferença tanto para o agente quanto pra própria
instituição (DEGASE) entre o recebimento interno, pela Ouvidoria e Corregedoria do
DEGASE, e o recebimento externo, pelo Ministério Público e Judiciário das denúncias
de agressões aos adolescentes em conflito com a lei.
No terceiro e último capítulo busco responder a pergunta que o intitula: “Se a
cobrança é uma prática usual, por que não há tantas denúncias?”. Primeiramente busco
demonstrar a relação direta entre a cobrança e a denúncia, ou seja, caso ocorresse
alguma agressão ao socioeducando e a mesma chegasse ao conhecimento de algum
integrante do sistema socioeducativo, consequentemente deveria haver uma denúncia.
Depois apresento principais motivos encontrados durante a pesquisa para que essa
relação lógica entre cobrança e denúncia não seja efetivamente posta em prática no
DEGASE. Os motivos apresentados neste capítulo para que não ocorram tantas
denúncias contra os agentes de segurança socioeducativa por suas práticas punitivas,
apesar da dissertação ter como referência a unidade CENSE GCA, podem ser
relacionados a outras unidades de medidas socioeducativas do DEGASE. Além disso,
evidencio que os motivos que pretendem responder a referida pergunta dependem
diretamente de como a instituição DEGASE, através de seus gestores, lida com a prática
da cobrança.
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1 A COBRANÇA: JUSTIFICATIVAS E LIMITES

A cobrança é a denominação atual de uma prática punitiva já estabelecida há
longa data em instituições de internação para adolescentes. Nessa prática, os agentes de
segurança socioeducativa utilizam-se de agressões físicas e verbais com o objetivo,
segundo descrição feita pelos mesmos, de impor a disciplina aos adolescentes
cumprindo medidas em sua unidade e, consequentemente, resguardar a segurança dos
outros agentes, dos outros profissionais que atuam na unidade e dos próprios
adolescentes. Contudo, o conceito do que é a disciplina e qual seria a melhor maneira de
instituí-la nas unidades do DEGASE não são assimilados de forma igualitária entre os
profissionais socioeducativos e nem mesmo entre todos os membros da categoria dos
agentes de segurança socioeducativa. Portanto, individualmente, cada integrante do
sistema socioeducativo terá uma diferente interpretação a respeito de quais são as
justificativas e quais são os limites para a prática da cobrança, como forma de
imposição da disciplina.

1.1 Os regramentos internos e as normativas oficiais do DEGASE

Os regramentos internos, que posteriormente serão exemplificados, são
normas criadas e impostas internamente pelos agentes de segurança socioeducativa
sobre como o socioeducando deve se portar enquanto permanecer na unidade de
cumprimento de medida socioeducativa. Os regramentos internos não estão vinculados
a nenhuma legislação socioeducativa vigente (ECA, SINASE) e apenas têm
similaridades a alguns pontos do Regimento Interno oficial do Departamento Geral de
Ações Socioeducativas, do Regimento Interno do Centro de Socioeducação Gelso de
Carvalho Amaral (CENSE-GCA) e do Plano Operacional de Segurança Socioeducativa
do DEGASE (POSS). Mesmo antes da publicação dos regimentos internos oficiais e do
POSS, os regramentos internos eram repassados de geração em geração de agentes
socioeducativos pelos agentes mais antigos aos mais novos no sistema, geralmente sem
contestações, mesmo quando as práticas são contrárias às legislações socioeducativas.
Levando-se em conta que o DEGASE foi criado em 1993, o primeiro Plano de
Segurança Socioeducativa ter sido criado em 2013 e o Regimento Interno do DEGASE
em 2018, houve um lapso temporal de aproximadamente vinte anos sem que nenhuma
normativa oficial regulamentasse os procedimentos internos ou procedimentos de
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segurança das unidades. Lima (2013) descreve a preeminência dessa transmissão de
rotinas implícitas de comportamento perante as leis e aos regimentos internos da
instituição:

Em muitas etnografias, já concluídas e ainda em curso (SILVA, 2008;
LIMA, 1995; LIM, EILBAUM e PIRES, 2008), fica evidente que os
agentes das instituições policiais e judiciais estudadas não se regulam
nem pela lei, nem pelas normas internas explícitas que produzem,
cujas motivações resultam muitas vezes de imposições externas à
instituição, mas por rotinas implícitas de comportamento, transmitidas
tradicionalmente e não explícitas para o observador casual. (LIMA,
2013: 26)

Os regramentos internos do GCA seguem um padrão semelhante àqueles das
outras unidades de medidas socioeducativas, porém, possuem peculiaridades devido à
permanência estritamente transitória do socioeducando na unidade e à falta de
atividades fora do alojamento. Dentre os regramentos internos impostos pelos agentes, o
mais conhecido no CENSE GCA, ainda que essa prática não seja prevista oficialmente,
é o de andar com os braços para trás e com a cabeça baixa. Segundo relatos de agentes,
nas unidades de internação, como a Escola João Luiz Alves (EJLA), essa regra não é
cobrada com o mesmo rigor do GCA devido ao maior tempo de permanência do
adolescente na unidade e ao maior fluxo de adolescentes para realização de atividades
fora do alojamento. Apesar de os regimentos internos oficiais e o Plano Operacional de
Segurança Socioeducativa do DEGASE terem surgido com o objetivo de uniformizar
procedimentos e orientar o servidor para uma atuação pautada nas leis socioeducativas,
os regramentos internos, já consolidados tradicionalmente pelos agentes e pelos
socioeducandos mais experientes, não foram remodelados pelas normativas oficiais
recentemente publicadas.
Ao equipararmos os regramentos internos estabelecidos pelos agentes de
segurança socioeducativa às infrações disciplinares elencadas no Regimento Interno do
DEGASE, encontramos pontos de convergência. Dentre as infrações disciplinares que
coincidem com as proibições impostas pelos agentes, temos como exemplo: provocar
perturbações com ruídos, falatório, vozerias ou vaias, objetivando o fomento de
desordem; danificar intencionalmente ou destruir roupas e objetos de uso pessoal ou de
outrem, fornecidos pelo Centro de Atendimento Socioeducativo; jogar lixo ou dejetos
nos corredores, fora das janelas e áreas comuns; praticar atos similares à agressão, com
outro socioeducando, mesmo com o consentimento deste; e, praticar atos contra o
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patrimônio público, nos casos em que não configurar ato infracional. Contudo, nos
regramentos internos existem diversas demandas dos agentes aos socioeducandos que
não estão elencados no Regimento Interno ou em nenhuma outra normativa
socioeducativa, tais como: colocar a camisa por dentro da calça quando estiver fora do
alojamento, não cuspir no chão, não “ficar na chapa”14, não levar nenhum tipo de
alimento que seja servido no refeitório para o alojamento, não sentar com as pernas
abertas nas áreas comuns da unidade, dentre outras demandas que podem ser instituídas
de acordo com as moralidades dos agentes que estão no plantão.
Os regramentos internos estabelecidos pelos agentes já são comunicados ao
adolescente desde a sua chegada à unidade, no momento em que o mesário15 recebe os
documentos de entrada e guarda seus respectivos pertences pessoais em local seguro,
registrando-os em livro próprio com a ciência do mesmo. Consta efetivamente, tanto no
Regimento Interno do DEGASE quanto no do CENSE GCA, a diretriz de que o
socioeducador deve orientar o socioeducando oralmente acerca das rotinas e das normas
institucionais de convivência interpessoal, porém essas normas de convivência se
limitariam às previstas no Regimento Interno do CENSE. Ademais, caso seja a primeira
passagem do adolescente pelo sistema socioeducativo, os agentes demandam que os
seus companheiros de alojamento com mais passagens pelo sistema o instruam sobre as
regras e as respectivas consequências punitivas caso elas sejam descumpridas. Vale
evidenciar que essa demanda dada aos adolescentes mais experientes no sistema pode
provocar uma responsabilização conjunta. Isto é, o adolescente mais novo será cobrado
pelos agentes, caso descumpra algum dos regramentos internos, mas também os
adolescentes mais experientes poderão ser cobrados por não terem repassado
corretamente os regramentos ou por não terem controlado a disciplina dos recémchegados.
Existem também regras de conduta que são provenientes dos próprios
adolescentes e fiscalizados pelos mesmos, sem posicionamento direto dos agentes.
Nessas regras, constam valores que de fato têm relação com as moralidades dos
socioeducandos, tendo consequentemente maior relevância para os adolescentes que os
14

Quando o adolescente fica muito próximo à grade do seu alojamento, ato denominado como
“ficar na chapa” é considerado um risco à segurança dos agentes de segurança
socioeducativa.
15
Agente de segurança socioeducativa responsável pelo recebimento dos documentos de
entrada do socioeducando na unidade, pela inserção de informações no livro de ocorrência da
unidade, entre outras atribuições. Normalmente esse agente passa todo o plantão na mesa
localizada na entrada da unidade.
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regramentos impostos pelos agentes de segurança socioeducativa e até mesmo do que as
determinações judiciais da Vara da Infância e da Juventude. Prevalentemente, as regras
de conduta determinadas pelos internos estão divididas em normas de conduta utilizadas
pelos presos no sistema carcerário e em normas oriundas das facções de tráfico de
drogas. Essas últimas ganham bastante destaque nas unidades do DEGASE devido ao
alto índice16 de apreensões de adolescentes autuados por fato análogo ao tráfico de
drogas no Estado do Rio de Janeiro. Barbosa (2008), ao descrever as normas a serem
seguidas na cadeia, enfatiza a superioridade das mesmas no âmbito prisional:

[...] um espaço da disciplina – lugar do exercício disciplinar, onde se
faz necessária a construção da disciplina pelos próprios detentos.
Alguém responde como “frente de cadeia”, as normas a serem
seguidas não se prestam à discussão, as decisões do “coletivo” não são
objeto de negociação. (BARBOSA, 2008: 6).

Dentre as regras estabelecidas pelos adolescentes que são similares às normas
de conduta utilizadas pelos presos no sistema carcerário ganham destaque aquelas
relacionadas ao respeito que todos os adolescentes devem ter às visitas na unidade, mais
especificamente às visitas de mulheres. No CENSE GCA, apesar de não ter um dia
específico para visita dos familiares, essas regras são impostas da mesma maneira que
nas unidades de internação. Por exemplo, os adolescentes, enquanto estiverem nas áreas
comuns da unidade, não podem ficar olhando para nenhuma mulher que esteja ali
aguardando, pois pode ser a mãe de algum adolescente da unidade. Dentre as regras de
conduta originadas nas facções de tráfico de drogas, existe uma tão significativa ao
ponto de ditar a logística da divisão dos alojamentos para os socioeducandos: “eliminar
nossos inimigos.17” Assim, devido a essa rivalidade entre as facções, os alojamentos são
divididos de acordo com a facção que o adolescente pertence. Caso o adolescente não
pertença a nenhuma facção, o agente de segurança socioeducativa irá designar seu
16 O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude matéria infracional (CAO
Infância e Juventude/MPRJ) e do Centro de Pesquisas (Cenpe/MPRJ), divulgou em sua
pesquisa “Trajetórias – Diagnóstico da Execução de Medidas Socioeducativas de Meio
Fechado no Estado do Rio de Janeiro”, com dados sobre a trajetória de adolescentes em
conflito com a lei no Estado do Rio entre os anos de 2008 e 2020, que dentre os atos
infracionais imputados aos adolescentes, o tráfico de drogas (43,3%) é a infração mais
frequente, sendo que grande parte dos adolescentes apreendidos por esse crime são
atendidos em unidades de internação provisória, onde o limite de internação é de até 45 dias.
17 Uma das regras elencadas nos 10 mandamentos da facção Comando Vermelho.
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alojamento de acordo com seu local de moradia. Por exemplo, se o socioeducando
residir em um território dominado pelo Comando Vermelho o mesmo será enquadrado
nessa facção e será encaminhado para um alojamento no qual somente há adolescentes
vinculados a essa facção.
1.2 As sanções disciplinares e a cobrança

De acordo com o Regime Disciplinar do Regimento Interno do DEGASE, o
cometimento de infrações disciplinares pelos socioeducandos, enquanto estiverem
cumprindo medidas socioeducativas na instituição, poderá acarretar aplicação de sanção
disciplinar aos mesmos. A sanção disciplinar não tem nenhuma vinculação com o ato
infracional que o adolescente cometeu, pois o Regime Disciplinar é independente da
responsabilidade civil ou penal que advenha do ato cometido. Ademais, não poderá ser
imposta nenhuma sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou
regulamentar, sem o devido processo administrativo, e são vedadas sanções que
impliquem em tratamento cruel, desumano ou degradante. O Regimento também
ressalta que toda sanção eventualmente aplicada seguirá os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade, bem como da intervenção mínima e precoce, e
considerará o socioeducando como pessoa em desenvolvimento, sempre visando o
caráter socioeducativo da medida. As sanções disciplinares, à exceção daquelas
previstas como medidas cautelares,18deverão ser avaliadas por uma Comissão de
Avaliação Disciplinar (CAD) composta por no mínimo três integrantes: um membro da
equipe técnica, um agente de segurança socioeducativa e o diretor da unidade como
presidente. O profissional socioeducativo que tiver algum envolvimento no evento em
que ocorreu a infração disciplinar não poderá participar na apuração dos fatos, apenas
na condição de testemunha.
Os membros da Comissão de Avaliação Disciplinar deverão avaliar as
circunstâncias atenuantes e as agravantes para aplicação das sanções disciplinares,
sendo proibida a aplicação de sanções coletivas. Segundo o Regimento Interno, a CAD
18 Na medida cautelar, o adolescente poderá ser separado dos demais socioeducandos, em
módulo ou alojamento de convivência protetiva cautelarmente, sem prejuízo das atividades
obrigatórias, pelo prazo de até 7 (sete) dias, quando haja materialidade e indícios de autoria ou
participação em infração disciplinar grave e o convívio nas áreas comuns possa causar alto
risco à sua integridade ou à de outros socioeducandos do Centro de Atendimento
Socioeducativo. Essa medida será determinada pelo Diretor do CENSE, em decisão
fundamentada.
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deverá priorizar, sempre que possível, as sanções como advertência verbal, advertência
escrita e o encaminhamento para a prática restaurativa. Além disso, a CAD poderá propor
como alternativa a qualquer sanção disciplinar a oportunidade de reparação moral e
reconhecimento do erro pelo socioeducando. As sanções disciplinares estão divididas de
acordo com a gravidade da infração disciplinar cometida, estando assim divididas em
sanções para infrações leves, médias e graves. Em virtude da brevidade na permanência
do socioeducando no CENSE GCA e a inexistência de certas atividades na unidade,
algumas sanções disciplinares elencadas no Regimento Interno não são aplicáveis nessa
unidade, como, por exemplo: suspensão do horário de televisão/cineclube; suspensão de
rádio; redução do horário de atividades complementares livres, tais como: totó, pingpong, jogos de tabuleiro e videogame; suspensão do benefício de visita extra, caso o
Centro de Atendimento Socioeducativo disponha de horário ou dia extra de visita, além
das duas horas semanais estabelecidas em lei; suspensão parcial da permissão para
passar o final de semana em sua residência quando em cumprimento de medida
socioeducativa de semiliberdade e suspensão da visita íntima.
No entanto, os agentes de segurança socioeducativa instituíram, sem amparo
formal

da

instituição, seu

próprio

método

de

imposição

da

disciplina

aos socioeducandos: a cobrança. As justificativas para a implementação desse método
punitivo como recurso na imposição da disciplina aos socioeducandos serão
apresentados no decorrer do trabalho. A cobrança ocorre por meio de agressões físicas,
usualmente acompanhadas por agressões morais, contra os adolescentes que
descumprirem algum regramento interno da unidade em que está alojado. A cobrança
costuma ser executada por meio de diversos tipos de agressões, havendo, até mesmo, o
uso de objetos que estejam ao alcance do agente. Como ocorreu no caso do agente
apelidado de “Seu Lanterna Verde”, devido ao fato de ter agredido um adolescente com
uma lanterna de emergência durante uma cobrança. O tipo de agressão mais comum em
uma cobrança, segundo o relato de agentes e membros da equipe técnica, é o tapa no
peito do socioeducando. Já o tapa na cara é a cobrança que acarreta maior indignação
nos adolescentes, podendo até ser motivador de um motim na unidade. Assim como os
regramentos internos dos agentes, a prática da cobrança também é repassada de geração
em geração de agentes socioeducativos, dos mais antigos aos mais novos na instituição.
Exemplo disso foram os ensinamentos sobre as práticas de segurança na unidade,
incluindo os regramentos internos e a prática da cobrança, passados pelos agentes mais
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antigos para os agentes socioeducativos oriundos do concurso de 2011: os quais não
tiveram suas dúvidas sobre o tema sanadas durante o curso de formação.
Em contraste com as sanções disciplinares elencadas no Regime Disciplinar
do Regimento Interno do DEGASE e do CENSE GCA, as cobranças não têm gradações
relacionadas com a gravidade das infrações. A gravidade das infrações está atrelada às
moralidades do agente que presenciar a infração, portanto, a intensidade da cobrança
dependerá de quem a aplicará. Além disso, é proibida qualquer sanção que possa ser
considerada desumana ou degradante ou que consista em tratamento cruel em qualquer
nível de infração disciplinar; sendo essas as características inerentes a qualquer
cobrança. Outra grande diferença é a possibilidade de implementar a cobrança coletiva,
ou seja, a cobrança pode ser executada em todos os socioeducandos de um alojamento
mesmo quando apenas um deles descumprir algum regramento interno. Em relação aos
procedimentos, a aplicação de sanções disciplinares aos socioeducandos demanda o
transcurso de diversas etapas e a participação de diversos setores do DEGASE. À
medida que a cobrança depende apenas da análise de um agente ou, no máximo, de um
grupo de agentes que esteja no mesmo plantão. Cabe relembrar que o Regimento proíbe
expressamente que o agente envolvido no fato da infração cometida pelo adolescente
participe da apuração, exceto como testemunha, tampouco que aplique a sanção.
As entrevistas com os agentes socioeducativos corroboraram com a hipótese de
pesquisa que a cobrança é considerada uma prática imprescindível para manutenção da
segurança no cotidiano das unidades socioeducativas para a grande maioria dos agentes.
Inclusive, todos os agentes entrevistados até o momento relataram que, pelo menos uma
vez, já realizaram essa prática. Não seria de se estranhar que os agentes reconhecidos no
sistema por agir de forma truculenta, os denominados “Linha Dura” ou “Seu Pitbull”,
validassem a cobrança como uma forma de manter a segurança dentro da unidade. O
inesperado foi o relato de legitimação da cobrança por agentes que mais se aproximam
às práticas consideradas socioeducativas, como conversas de aconselhamento ou “papo
de futuro19” aos adolescentes acautelados em sua unidade, os denominados
“Mamãezada” ou “Pão Doce”. Apesar de ambas as classes de agentes descreverem a
cobrança como uma prática imprescindível, há divergências entre eles quanto às
justificativas, aos limites e à frequência das cobranças. Tais diferenças em relação à

19 Nome dado ao diálogo em que o agente de segurança socioeducativa argumenta com o
socioeducando sobre os benefícios de se levar uma vida longe do crime e de como os seus
atos afetam a sua família, sobretudo quando o adolescente já é pai.
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prática da cobrança também servem como referência para classificar o padrão de
atuação de cada plantão na unidade. Exemplo disso são os plantões que são conhecidos
na unidade por utilizar a cobrança como método prioritário de resolução para qualquer
situação de conflito. Cabe ressaltar que mesmo a cobrança sendo considerada uma
prática indispensável à maioria dos agentes, esse tipo de plantão mais violento recebe
fortes críticas de outros plantões por também não buscar outras formas de resolução de
conflitos.

1.3 Quando a cobrança já não é o bastante

Conforme visto anteriormente, na cobrança não há uma gradação efetiva
como há na divisão das sanções disciplinares de acordo com as respectivas infrações
disciplinares (leves, médias e graves). Porém há um nível diferenciado na cobrança que
só pude observar na interação direta com os agentes, ao longo do tempo, em conversas
informais sobre a punição aos socioeducandos. Quando a transgressão do adolescente
envolve questões que são consideradas ofensivas à honra do agente, a cobrança torna-se
mais violenta e ganha novas denominações como “socioeducar” e “implementar o
ECA”. Interessante é observar o tom irônico ao nomear a agressão física, inclusive na
denominação de objetos utilizados nesses tipos de agressões, com termos oriundos das
leis socioeducativas como forma de desqualificá-las, ou seja, deslegitimá-las como
norteadoras do trabalho do agente de segurança socioeducativa. A figura subsequente
demonstra um desses casos de utilização de termos socioeducativos em instrumentos
usados nas agressões aos socioeducandos em uma unidade de medidas socioeducativas
localizada em João Pessoa (PB), fato este que também ocorre nas unidades do
DEGASE. Os agentes também utilizam o tom debochado ao se referirem aos
adolescentes como “socioeducandos” ou “adolescentes em conflito com a lei” ao invés
dos usuais termos pejorativos como “vagabundo”, “tralha”, “sementinha do mal”, entre
outros.
As transgressões dos adolescentes que são consideradas ofensas à honra
dependem das moralidades do agente de segurança socioeducativa envolvido na
questão, porém, há certo consenso de que as tentativas de fuga, as agressões aos agentes
e as rebeliões (tanto nas tentativas como nas formas consumadas) são passíveis de uma
punição maior. Isto porque essas transgressões afetam a imagem do agente
socioeducativo, são atos que demonstram que os agentes não estão conseguindo manter
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a disciplina e a segurança na unidade. Além disso, são transgressões que afetam a
imagem de um plantão como um todo, resultando assim em agressões mais intensas e
com a participação de mais agentes. O impacto dessas transgressões é tão relevante que
pode até mesmo acompanhar o adolescente quando o mesmo é transferido para outra
unidade de medida socioeducativa. Ou seja, o socioeducando pode ser “socioeducado”
mais uma vez na unidade para onde foi transferido devido à repercussão entre os
agentes de segurança socioeducativa do DEGASE. Comparando essas transgressões
consideradas como ofensas aos agentes às infrações disciplinares do Regimento Interno,
teríamos como exemplo algumas das infrações ali consideradas como graves: participar,
incitar ou liderar movimento para subverter a ordem ou a disciplina; induzir, incentivar,
tentar evasão ou evadir-se; e praticar ato infracional equivalente a crime doloso (no caso
das agressões aos agentes).

Figura 2: Unidade socioeducativa da Paraíba utilizava porretes para torturar internos

Fonte: Revista Forum (2015)

1.4 As justificativas da cobrança
Como a cobrança é uma prática ilegal, faz-se necessário pesquisar como se
justifica a manutenção dessa prática, principalmente a partir do viés de quem a
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desempenha: o agente de segurança socioeducativa. As justificativas provenientes dos
agentes intentam adquirir apoio tanto interno, até mesmo da própria categoria, como
externo à instituição para a continuidade da prática da cobrança nas unidades de
medidas socioeducativas. Nos subitens a seguir são apresentadas as justificativas
normativas da cobrança, a manutenção da segurança como justificativa da cobrança, a
superlotação como justificativa da cobrança, a proteção contra punições pelos próprios
adolescentes como justificativa da cobrança, as moralidades que justificam a cobrança
e a não reincidência como justificativa para a cobrança.

1.4.1 As justificativas normativas da cobrança

Ao buscar algum respaldo legal para a cobrança nas leis socioeducativas
(ECA e SINASE) e nas normativas e publicações internas do DEGASE, deparei-me
com alguns tópicos que apresentaram, no mínimo, brechas para o agente analisar a
utilização da força de forma subjetiva. Inicio minha análise pelo Plano Operacional de
Segurança Socioeducativa do DEGASE (POSS) publicado em julho de 2020 que teve
como referência o Plano de Segurança Socioeducativa de 2013 do DEGASE e o
Regimento Interno do DEGASE de 2018. O POSS traz como seus objetivos criar e
padronizar as normas e procedimentos a serem adotadas no âmbito do DEGASE, com a
finalidade de proporcionar condições seguras para a execução das medidas
socioeducativas. Além de destacar a necessidade de orientar o servidor para uma
atuação pautada nas legislações nacionais e diretrizes internacionais pertinentes à
socioeducação. Em seu texto, destaco os incisos XVII e XVIII do artigo 17, que se
refere às competências do agente de segurança socioeducativa, assim enunciados:
XVII - evitar o uso de qualquer forma de violência contra os
socioeducandos, bem como eventuais formas de constrangimento,
humilhação ou situação vexatória. XVIII - atuar proativamente para
evitar que determinadas intercorrências tomem grandes proporções,
agindo com cautela e segurança, utilizando da força moderada e
progressivamente, quando necessário for, conforme artigo 125 do
ECA.” (Rio de Janeiro, 2020).

Ressalto aqui a utilização do verbo evitar em relação às práticas dos agentes
que envolvam violência e constrangimento contra os socioeducandos, demonstrando
certo contrassenso com os impedimentos explicitamente declarados nas legislações

35

socioeducativas e nas normativa internas oficiais do DEGASE. Nos artigos 17 e 18 do
ECA, enfatiza-se que o direito ao respeito à criança e ao adolescente consiste na
inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral dos mesmos e que é dever de
todos, inclusive dos agentes públicos executores de medidas socioeducativas protegêlos de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou
constrangedor. Até mesmo no Regimento Interno do DEGASE, que foi usado como
referência para elaboração do POSS, consta a vedação ao tratamento vexatório ou
degradante contra os socioeducandos em seu artigo 67, alínea IX. Também, em seu
terceiro parágrafo do artigo 95, destaca que são vedadas quaisquer sanções que
impliquem em tratamento cruel, desumano ou degradante.
No parágrafo XVIII, o agente é incentivado a agir de maneira proativa para
evitar que irregularidades no cotidiano da unidade não tomem grandes proporções e que
devem pautar suas ações no uso protetivo da força para a retomada da normalidade do
ambiente socioeducativo. Saliento aqui que a definição de normalidade da unidade
depende de que viés o agente está se norteando: o do Regimento Interno do DEGASE
ou dos supramencionados regramentos internos impostos pelos próprios. Portanto, são
diversas as situações em que os agentes consideram como intercorrências e os mesmos
estão sendo incentivados pelo POSS a agir de maneira proativa, apenas evitando atos
violentos e eventuais formas de constrangimento, para que essas situações não evoluam.
No mesmo parágrafo, é dito que o agente deve pautar suas ações “utilizando da força
moderada e progressivamente, quando necessário for” para retomar a normalidade.
Posteriormente, na seção II do POSS: Do Uso Protetivo da Força, é pormenorizado
como o agente deve usar a força no gerenciamento de crises, conforme indica o gráfico
na imagem a seguir:
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Figura 3: Uso Protetivo da Força

Fonte: Plano Operacional de Segurança Socioeducativa do DEGASE (2020)

Novamente, na seção II, destaca-se a necessidade da retomada da normalidade
do ambiente socioeducativo e que, com esse objetivo, o agente poderá exercer
gradativamente o uso da força em resposta a cada situação específica. De acordo com o
gráfico acima, desde a terceira etapa (controle de contato) do uso protetivo da força o
agente entrará em contato físico com o socioeducando. Os cursos e manuais sobre o uso
protetivo da força enfatizam a necessidade do conhecimento de técnicas específicas,
como descrito no seguinte trecho sobre controle de contato do curso de extensão em
equipamentos não letais, homologado pela polícia federal: “Havendo a necessidade de
dominar o suspeito fisicamente utiliza-se neste nível apenas as mãos livres,
compreendendo-se técnicas de imobilizações e condução.” (MADDARENA et AL,
2009, p. 10) Consequentemente faz-se necessário o treinamento do agente de segurança
socioeducativa para o uso gradativo da força, porém, os mesmos não tem a
obrigatoriedade nem o estímulo de se capacitar. A progressão salarial por capacitação
do agente, que poderia ser um estímulo para o agente se capacitar, está suspensa desde
2019 e o setor responsável por ministrar cursos e capacitações específicas na segurança
socioeducativa, a Divisão de Capacitação Prática (DICAP), foi fundada há apenas
quatro anos.
Outro ponto normativo relevante é que o SINASE descreve a disciplina como
instrumento norteador do sucesso pedagógico no ambiente socioeducativo. Portanto é
adequado analisar como a instituição DEGASE e o agente de segurança socioeducativa
definem o que é a disciplina. O Dicionário do Sistema Socioeducativo do Estado do Rio
de Janeiro ao definir a noção de disciplina utiliza como referência o livro Vigiar e Punir
de Michel Foucault e faz a seguinte citação ao descrever como as disciplinas se
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apresentam: “métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que
realizam a sujeição constante de suas forças e lhe impõem uma relação de docilidade utilidade” (FOUCAULT, 1999, p.118). Revelando-se então, pela própria publicação do
DEGASE, uma interpretação da disciplina como uma forma impositiva de
enquadramento do socioeducando nas normas sociais. Já os agentes de segurança
socioeducativa afirmam que os regramentos internos por eles impostos têm o objetivo
de disciplinar os socioeducandos e contribuir para a segurança da unidade (questão que
será melhor explanada no próximo item). Justificando assim a cobrança como meio
impositivo de disciplinar os adolescentes quando há alguma transgressão a esses
regramentos.

1.4.2 A manutenção da segurança como justificativa da cobrança

Dentre as principais justificativas para a prática da cobrança está a
manutenção da segurança na unidade, evidenciando como os agentes de segurança
socioeducativa compreendem a segurança como sua função basilar no DEGASE. A
primazia da segurança no trabalho desses profissionais é justificável em diversas
vertentes, dentre elas o seu ambiente de trabalho, seus materiais de trabalho, suas rotinas
na unidade, suas principais atribuições, quem são seus superiores e as recentes
mudanças legais que afetaram o posicionamento da categoria no âmbito da segurança
pública. Em consequência da maior importância dada às práticas relacionadas à
segurança em relação às práticas socioeducativas no cotidiano laboral do agente surge a
validação de atos como a cobrança, desde que sejam praticados objetivando a
seguridade da unidade. Apesar de existir uma consonância entre os agentes em relação à
prioridade da busca pela segurança em seu trabalho, a conduta de como esse objetivo
comum deve ser alcançado divide os agentes de segurança socioeducativa em
subcategorias opostas: os agentes “Linha Dura” ou “Seu Pitbull” e os agentes “Pão
Doce” ou Mamãezada”. Vinuto (2019) descreve abaixo a centralidade da segurança no
DEGASE e a relaciona com a legitimidade da atuação mais agressiva dos agentes
classificados como “Linha Dura”:

O debate realizado até aqui trouxe elementos para entendermos como
se processa a compreensão profundamente consolidada de que a
segurança é o objetivo incontornável e central em uma unidade de
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internação. Tal obviedade proporciona mais legitimidade ao trabalho
realizado pelo agente linha dura e, como consequência, produz uma
representação socialmente partilhada, interna e externamente, de que o
DEGASE queira ou não, é uma cadeia. (VINUTO, 2019:130).

Apesar de estar trabalhando em um Centro de Socioeducação e ter o seu
trabalho regido por leis socioeducativas, as grades, as camas e os bancos de concreto, os
cadeados, os muros altos com concertina, enfim, toda arquitetura das unidades do
DEGASE faz com que o agente de segurança socioeducativa seja lembrado que ele está
em um ambiente prisional. Caso ainda reste alguma dúvida, basta olhar para a mesa em
que os agentes se assentam e ver as algemas, os espargidores de pimenta e as diversas
chaves de cadeados. Me recordo da primeira visita que eu e minha turma de futuros
agentes fomos fazer nas unidades da Ilha do Governador logo após o término do curso
de formação, ainda sem termos tomado posse no cargo. Antes mesmo de entrarmos na
primeira unidade a ser visitada, passamos pela lateral do CENSE Dom Bosco e um
colega de classe que estava ao meu lado olhou para os altos muros da unidade cobertos
por concertina e falou sozinho: “– O que é que eu estou fazendo aqui?” Soube no
mesmo dia que o mencionado colega, que por acaso tinha sido o primeiro colocado no
concurso, havia desistido de ocupar o cargo de agente. Em conclusão, essas
similaridades arquitetônicas das unidades de medidas socioeducativas com as unidades
prisionais trazem à tona nas mentes dos agentes que naquele ambiente há riscos
constantes à segurança. Provocando assim um clima de insegurança e desconfiança, e
demandando dos agentes uma vigilância contínua e atitudes preventivas.
Todas as rotinas do socioeducando dentro da unidade são transpassadas por
procedimentos de segurança, desde sua chegada à unidade (seja em uma viatura da
DPCA20 ou em camburão do SOE/GSE21, ambos com agentes armados), em suas
movimentações internas (saída para refeições, atendimentos pela equipe técnica,
atividades na unidade), em suas saídas externas (idas ao tribunal, aulas, atividades
externas), até sua saída da unidade, seja por liberação aos responsáveis ou
20 A DPCA – Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente é competente para fiscalizar,
investigar e instaurar inquéritos e procedimentos policiais nos casos de infração penal
praticada contra crianças e adolescentes.
21 O Serviço de Operações Especiais (SOE) - Grupamento de Escolta Penitenciária (GSE) da
Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro faz a movimentação de jovens
adultos (até vinte e um anos incompletos) oriundos do sistema penitenciário para cumprir
medidas socioeducativas nas unidades do DEGASE devido a mandado de busca e apreensão
em seu desfavor. Esses mandados são referentes a descumprimentos de medidas
socioeducativas enquanto os mesmos eram ainda adolescentes.
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encaminhamento a outra unidade de medida socioeducativa. Portanto, toda
movimentação dentro e fora da unidade depende da presença dos agentes, inclusive, o
atendimento ao adolescente pela equipe técnica apenas ocorrerá quando houver a
liberação pelos agentes. Demonstrando assim que a segurança se sobrepõe a qualquer
outra atividade socioeducativa na rotina da unidade, pois caso haja algum evento que os
agentes considerem uma ameaça à segurança, todas as atividades serão suspensas.
Particularmente no CENSE GCA há uma maior exigência da direção da unidade para
que os agentes levem os socioeducandos para receber o atendimento técnico no seu
devido tempo. Isto porque o GCA é uma unidade onde os adolescentes devem ficar
alojados por pouco tempo e esse atendimento é pré-requisito para transferência ou
liberação dos adolescentes. Mesmo assim os agentes sabem que é melhor serem
repreendidos por um atraso na transferência dos adolescentes do que por uma eventual
rebelião, fuga ou até mesmo caso de agressão entre socioeducandos.
A lei 5933 de 2011 que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal do
DEGASE elenca as atribuições do agente de segurança socioeducativa e dentre elas se
sobressaem as rotinas laborais que indicam atividades de vigilância, prevenção e
contensão, como: realizar serviços de escoltas e acompanhamento nas tarefas internas e
externas; fazer cumprir a lei, os deveres e direitos do adolescente nas Unidades de
execução de medida socioeducativa; cuidar, planejar, executar ou melhorar as medidas
de segurança do estabelecimento; encaminhar, acompanhar e monitorar os adolescentes
nas atividades internas e externas, tais como: transferências para Unidades da capital e
outras Comarcas e Estados, prontos-socorros, hospitais, fóruns da capital e do interior e
atividades sociais autorizadas, conforme previstas na agenda sócio-educacional; realizar
efetivamente a revista da Unidade e junto aos adolescentes, a prevenção e a contenção
dos adolescentes internados, nos movimentos iniciais de rebelião, na tentativa de fuga e
evasão, de modo a garantir a segurança e contribuir para o processo de desenvolvimento
socioeducativo; portar o equipamento não letal autorizado, de uso pessoal e
intransferível, quando devidamente capacitado para tal fim; utilizar de forma adequada
o equipamento não letal em situações restritas a eventos de grave perturbação da ordem
quando representar risco concreto à integridade física dos envolvidos e após esgotadas
todas as tentativas de negociação; zelar pelo patrimônio sob a sua guarda direta, e zelar
pelo companheiro da equipe, interagindo com fins de evitar qualquer violência ou
agressões.
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Mesmo havendo diversas leis e normativas que delimitam as atribuições,
direitos e deveres dos agentes de segurança socioeducativa, o agente depreende da sua
rotina laboral que a sua principal função é evitar fugas, rebeliões e conflitos entre
adolescentes. E, para evitar que essas ameaças à segurança aconteçam o agente se
depara com algumas opções preventivas e repressivas como: registro no relatório
psicossocial do adolescente, sanções disciplinares, negociações (diálogo) e a cobrança.
A elaboração do relatório psicossocial, documento enviado ao Poder Judiciário para
auxiliá-lo na reavaliação da medida socioeducativa do adolescente, é uma atribuição
específica da equipe técnica. Fato esse que gera grande insatisfação dos agentes
socioeducativos, pois os mesmos argumentam que são eles que estão participando
ativamente no cotidiano do adolescente durante o cumprimento da medida
socioeducativa e que só eles realmente sabem como os mesmos se comportam. Os
agentes também alegam que os adolescentes mudam seus comportamentos, fazem um
“teatro”, quando vão falar com a equipe técnica e que isso afeta a veracidade dos fatos
na elaboração do relatório O único instrumento em que os agentes socioeducativos
podem relatar a conduta dos adolescentes no cotidiano da unidade é o livro de
ocorrências, porém não há qualquer comunicação entre o mesmo e o relatório
psicossocial.
Como citado anteriormente, devido à brevidade na permanência do
socioeducando no CENSE GCA, algumas sanções disciplinares elencadas no
Regimento Interno não são aplicáveis nessa unidade. Inclusive o tempo necessário para
o trâmite burocrático na análise da infração disciplinar inviabiliza, na maioria das vezes,
a aplicação da sanção disciplinar nesta unidade. A questão da temporalidade também
influencia na escolha entre o diálogo e a cobrança para impor a disciplina e a segurança
na unidade. Por ser uma unidade de triagem, o adolescente passa a maioria do tempo em
seu alojamento, apenas saindo para as refeições e para o atendimento técnico.
Usualmente os agentes mais conexos às práticas socioeducativas alegam que o diálogo
com o adolescente é uma forma mais eficiente de se fazer segurança na unidade e que a
cobrança excessiva traz mais insegurança do que segurança. Para eles a cobrança é
considerada uma prática inevitável, porém a mesma deveria ser utilizada apenas como
último recurso. Contudo, segundo relato desses agentes, no CENSE GCA não há tempo
hábil para estabelecer uma relação de confiança com o adolescente e que se torna ainda
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mais difícil conversar com o socioeducando enquanto ele está dentro do alojamento, na
presença de outros adolescentes22.
O atual diretor-geral do DEGASE é o policial militar Márcio de Almeida
Rocha e já é habitual ter um policial militar no comando da instituição. Esse é mais um
traço que evidencia a natureza securitária do DEGASE. A busca dos agentes de
segurança socioeducativa, por intermédio de seu sindicato (Sind Degase), por uma
maior vinculação à área de segurança pública já é um esforço antigo. Entretanto, foi
apenas recentemente, a partir de 2017, que a categoria teve significativas mudanças
legislativas que a levaram para mais próximo desse objetivo. A lei 7.694/17 que alterou
a nomenclatura do cargo de Agente Socioeducativo para Agente de Segurança
Socioeducativa. A lei 8.400/19 que autoriza os agentes de segurança socioeducativa a
portar armas de propriedade particular e uso fora do ambiente de trabalho, desde que
atuem no regime de dedicação exclusiva, comprovem capacidade técnica e aptidão
psicológica, e passem por mecanismos de fiscalização e de controle interno. A lei ainda
garante aos agentes as prerrogativas estabelecidas pela legislação federal para servidores
da segurança, como a identidade funcional válida em todo o território nacional, o direito
à prisão especial separada dos outros presos até a sentença condenatória, e prioridade
quando em cumprimento da missão, nos serviços de transporte, saúde e comunicação.
Equiparando assim esses profissionais aos agentes penitenciários. E a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 33/19 que retirou o Departamento Geral de Ações
Socioeducativas (DEGASE) da Secretaria Estadual de Educação para subordiná-lo à
pasta da Segurança Pública.

1.4.3 A superlotação como justificativa da cobrança

Apesar de a superlotação ser um tema relacionado à segurança, em virtude de
sua relevância como justificativa da cobrança pelos agentes, o mesmo será exposto
separadamente neste item. A superlotação das unidades do DEGASE está associada a
dois outros problemas institucionais como fontes de insegurança e, consequentemente,
também consideradas como justificativas para a prática da cobrança: as más condições
infraestruturais e a defasagem de agentes de segurança socioeducativa. Assim dizendo,
unidades operando muito acima de suas capacidades estruturais e com poucos agentes
22 Há também uma imposição do tráfico que o adolescente não converse com os “vermes”
(agentes de segurança socioeducativa).
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trabalhando são considerados mobilizadores de rebeliões, fugas e agressões entre os
próprios socioeducandos e aos agentes. Para saber a quantidade de agentes necessários
por unidade, utiliza-se como parâmetro o subitem “5.2.1. Composição do quadro de
pessoal” da resolução23 de 2006 do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(SINASE), que assim diz: “a relação numérica de um para cada dois ou três
adolescentes ou de um socioeducador para cada cinco adolescentes dependerá do perfil
e das necessidades pedagógicas destes” (SINASE, 2006). Portanto não haveria agentes
suficientes mesmo se a unidade operasse dentro de sua capacidade. Assim, a cobrança é
vista pelos agentes de segurança socioeducativa como uma forma de imposição de
respeito e medo aos adolescentes em um ambiente que os agentes estão em vasta
desvantagem numérica.
Outra questão que agrava a superlotação, que ocorre particularmente no
CENSE GCA, é a necessidade de aguardar dos tribunais os documentos referentes às
determinações de medidas dos socioeducandos. Isto ocorre porque, por ser uma unidade
de triagem, alguns adolescentes ali chegam esperando a data de sua audiência para
posteriormente serem encaminhados a sua respectiva unidade de medida ou liberados
aos seus responsáveis. Essa situação ocorre frequentemente com jovens adultos (entre
18 e 20 anos) advindos do sistema penitenciário que possuem um mandado de busca e
apreensão em seu desfavor por descumprimento de alguma medida socioeducativa antes
de terem passado pelo sistema prisional. Muitos deles acabam aguardando uma
determinação judicial ali no GCA por muito tempo, por vezes até completando o limite
de tempo da internação provisória. Por lei e por questões de segurança, esses jovens
adultos deveriam ficar em alojamentos separados dos outros socioeducandos. Além
desses jovens adultos, há outras demandas de separação dos socioeducandos por fins de
segurança na unidade, dentre eles a separação de adolescentes por facção criminosa, e o
isolamento no seguro24 de adolescentes que cometeram algum ato infracional que seja
considerado “vacilo” pelos outros (estupro, roubo a ônibus) ou adolescentes
transgêneros. Porém, em uma unidade que opera habitualmente com o dobro ou o triplo
de sua capacidade essa divisão de alojamentos se torna uma tarefa bastante complicada.
A superlotação e o baixo quantitativo de agentes de segurança socioeducativa
é também a justificativa para que a maioria dos agentes declare a inviabilidade de
23 A lei do SINASE (Lei no. 12.594) apenas foi sancionada em 2012, tendo sido retirados
diversos pontos que constavam na proposta de 2006.
24 Nome dado aos alojamentos protetivos, onde os socioeducandos que tem risco de sofrer
alguma violência pelos outros socioeducandos são alojados.
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qualquer atribuição socioeducativa em seu cotidiano laboral. Até mesmo havendo casos
de agentes que consideram que as práticas tidas como socioeducativas, como o
aconselhamento, atrapalhem o andamento das práticas de segurança da unidade. Isto
porque consideram a imposição da disciplina através da cobrança e outras práticas de
intimidação como as únicas formas eficientes para prevenção de crises na unidade.
Assim, devido a esta escassez de servidores, ter um agente a menos auxiliando nessas
práticas tidas como de segurança é considerada uma desvantagem para o plantão. A
título de exemplo, cito o caso do agente do CENSE GCA que por ter a prática de
conversar com os socioeducandos, aconselhando-os a mudar de vida e a não reincidir
nos atos infracionais que o levaram para ali, foi apelidado por seus pares de “Técnica de
Coturno.” Ao questionar a um dos seus colegas de plantão o porquê do apelido, tive
como resposta que o que ele fazia não era trabalho de agente não, e sim trabalho de
equipe técnica.

1.4.4 A proteção contra punições pelos próprios adolescentes como justificativa da
cobrança

Em uma das entrevistas realizadas com os agentes de segurança
socioeducativa, um agente considerado como “Pão Doce” pelos seus colegas de plantão
argumentou que a cobrança pode desempenhar a função de proteger o próprio
adolescente agredido. Nesse caso, com a alegação de que seria melhor o agente cobrar o
adolescente que comete alguma violação às normativas internas ou às regras de conduta
que são provenientes dos próprios adolescentes do que se os seus próprios
companheiros de alojamento o fizessem sem nenhuma limitação. Esse argumento que é
melhor um socioeducando ser agredido por um agente do que pelos outros adolescentes
foi ratificado em outras entrevistas, porém, na maioria das vezes, a ênfase não estava
tanto na proteção do adolescente e sim na prevenção de problemas advindos de ter um
adolescente seriamente agredido durante sua escala de trabalho. Há também a diferença
entre o agente fazer a cobrança quando o adolescente quebra alguma normativa interna
imposta pelos próprios agentes e quando eles transgridem alguma regra de conduta que
são provenientes dos próprios adolescentes. Em relação às punições exercidas pelos
próprios socioeducandos, Neri (2009) relata abaixo quais são os motivadores e os
objetivos dessas punições:
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Quando o controle social da unidade e o cumprimento das regras está
em jogo, os jovens recorrem a sanções, muitas vezes violentas, e
justificam estas punições através de rituais coletivos de acusação e de
julgamento, baseados em valores e regras morais compartilhados por
eles. A punição tem um caráter normalizador e disciplinador. Quando
jovens punem jovens, eles fortalecem a idéia do “coletivo” e zelam
pela manutenção das regras por eles compartilhadas, segundo as quais,
por exemplo, a visita é sagrada e a família deve ser preservada.
(NERI, 2019: 150).

Quando há uma quebra de alguma normativa interna imposta pelos agentes a
punição feita pelos próprios adolescentes no alojamento tem o objetivo de evitar uma
cobrança coletiva no alojamento, tendo assim uma característica de autopreservação.
Portanto é mais fácil para o agente identificar o descumprimento e aplicar a cobrança e,
supostamente, evitar uma agressão mais grave advinda de seus colegas de alojamento.
Já quando o adolescente descumpre alguma regra de conduta imposta por seus pares, as
supracitadas normas de cadeia e as normas oriundas das facções de tráfico de drogas, o
que está em jogo é a ética e a moral dos socioeducandos. Por essa razão, a punição tem
um objetivo de reafirmar uma ordem própria deles, demonstrando através de agressões
que quem não cumpre as regras não merece fazer parte de seu grupo ou, dependendo do
caso, não merece viver. Há ainda uma questão de notabilidade para o adolescente que
agride quem descumpre essas regras, fazendo com que o adolescente se vanglorie 25 do
ato mesmo sabendo que isso possa acarretar uma punição. Como esses
descumprimentos estão atrelados às moralidades dos próprios socioeducandos, fica mais
difícil para o agente identificá-los, principalmente quando ocorrem dentro dos
alojamentos. Na maioria desses casos, quando os agentes conseguem identificar os
descumprimentos, é mais fácil isolar o adolescente no seguro do que executar a
cobrança “preventiva”.

1.4.5 As moralidades que justificam a cobrança

Primeiramente, a tradição da prática da cobrança vem sido repassada pelos
funcionários desde as primeiras instituições públicas de recolhimento de crianças e
adolescentes até, atualmente, aos agentes de segurança socioeducativa do DEGASE.
25 Há diversos relatos de que os socioeducandos suspeitos de agredir, em alguns casos
levando ao óbito o agredido, quando levados à Delegacia de Proteção à Criança e ao
Adolescente (DPCA) assumem prontamente ao delegado a autoria do crime.
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Esse legado que os agentes mais antigos passam aos mais novos do “sempre foi assim”
já garante um respaldo moral aos agentes mais novos para a prática da cobrança. Mas as
principais justificativas morais advêm de questões mais complexas, como a noção de
que quem está recebendo a cobrança fez por merecê-la e a noção de que a punição do
socioeducando é uma atribuição moral do agente de segurança socioeducativa. Destaco
que esta suposta atribuição moral do agente não tem nenhum vínculo com as normativas
que regem as atribuições, deveres e diretitos dos mesmos. Essa categoria apenas foi
utilizada para expor questões subjetivas que foram declaradas por diversos agentes de
segurança socioeducativa, em entrevistas e conversas informais, sobre as justificativas
da prática da cobrança. Complementando, a noção de que a punição do socioeducando
é uma atribuição moral dos agentes só se torna uma forma legítima de justificativa da
cobrança para os mesmos por causa da noção de que quem está recebendo a cobrança
fez por merecê-la.
A principal justificativa moral da cobrança, a noção de quem está recebendo a
cobrança fez por merecê-la, poderia ser resumida pelo ditado popular “onde há fumaça
há fogo”. Isto porque baseia-se na ideia que qualquer adolescente que seja encaminhado
para o DEGASE apenas está lá porque cometeu um crime e tem que pagar por isso.
Esse ajuizamento ocorre até mesmo em uma unidade de triagem como o CENSE GCA,
onde, na maioria das vezes, o adolescente ainda nem passou por uma audiência.
Partindo da premissa que o socioeducando em sua unidade é um criminoso e que o
mesmo teve que ser retirado do convívio em sociedade, os agentes logo classificam
esses adolescentes como perigosos e dignitários de punição constante. Em virtude desse
enquadramento do adolescente como criminoso e perigoso, origina-se uma apartação
identitária entre os socioeducando e os agentes de segurança socioeducativa. Mesmo
que haja ocasionalmente similitudes entre o adolescente e o agente, como a origem
pobre e o preconceito racial, as mesmas se tornam motivos ainda maiores de distinção.
Essa questão pode ser exemplificada na frase dita reiteradamente pelos agentes quando
há alguma interlocução sobre a questão da sujeição criminal que o socioeducando
sofreu: “– Eu também nasci preto e pobre e não saí por aí roubando e traficando.” Esse
abismo entre o socioeducando e o agente também legitima e respalda moralmente as
agressões durante a cobrança, pois o agente não considera que está lidando com um
semelhante.
A noção de que o socioeducando é criminoso e merece ser punido também se
torna justificativa de outra prática: o furto dos pertences dos adolescentes.
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Primordialmente devo relatar que essa não é uma prática legitimada pela maioria dos
agentes como a cobrança, ela apenas está sendo relatada por ser considerada, pelos
agentes que a fazem, como uma forma de punição. Uma das atribuições do agente de
segurança socioeducativa é recolher os pertences pessoais do adolescente no momento
em que o mesmo é recebido na unidade e devolvê-los no momento de sua saída. Alguns
agentes aproveitam essa oportunidade para pegar o que lhes interessa e justificam a
atitude dizendo que provavelmente aquilo deve ter sido roubado e que retirar aquele
pertence serviria como punição ao adolescente. Quando esse assunto é debatido entre os
agentes sempre há algum deles que cita o provérbio: “ladrão que rouba ladrão tem cem
anos de perdão”. Até mesmo quando o adolescente está cumprindo medida
socioeducativa por ato infracional que não seja furto ou roubo, os agentes utilizam a
mesma lógica de que todos que estão ali são dignos de punição.
A justificativa que a punição do socioeducando é uma atribuição moral do
agente de segurança socioeducativa é amparada pelo entendimento dos mesmos que há
uma compreensão socialmente partilhada de que a função punitiva é a primordial na
medida socioeducativa. Corroborando com esse entendimento, tem sido observado,
principalmente no atual cenário social-político, um clamor popular por recrudescimento
nas punições aos adolescentes em conflito com a lei. Exemplo disso é o posicionamento
popular em relação à diminuição da maioridade penal que, segundo uma pesquisa
realizada em 2019 pelo Datafolha, 84% das pessoas que responderam à enquete são
favoráveis à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Os agentes também
consideram que o Estado, por intermédio de suas instituições e leis, não punem
devidamente os adolescentes em conflito com a lei. E, consequentemente, o agente
considera que tem o dever moral de punir o adolescente em reposta a uma demanda da
população em geral por justiça. Resumidamente, o agente aceita moralmente a prática
da cobrança, pois acredita que a faz em prol da sociedade, dando a punição que o
Estado deveria, de modo mais efetivo, dar.

1.4.6 A não reincidência como justificativa para a cobrança

Ainda que a não reincidência seja um tópico atrelado às justificativas morais
da cobrança, a questão requer ser debatida em separado, pois se trata de um dos
principais ou, pode-se dizer, o principal objetivo das medidas socioeducativas. Antônio
Carlos Gomes da Costa, um pedagogo de minas Gerais, foi um dos redatores do ECA e
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ficou conhecido por ter introduzido no Brasil o conceito de socioeducativo para
descrever o tratamento que deveria ser prestado aos adolescentes em conflito com a lei.
Segundo Raniere (2014) o conceito surgiu enquanto Gomes da Costa atuava em 1977
como diretor de uma das unidades da FEBEM (Fundação Estadual de Bem-estar do
Menor), a Escola Barão de Camargos, em Ouro Preto, Minas Gerais, devido à busca por
resposta de uma inquietante incógnita: como educar adolescentes infratores para a não
reincidência? O autor ao descrever os objetivos da socioeducação cita a não reincidência
na prática de atos infracionais como um dos seus principais objetivos:

(...) pode-se falar de uma socioeducação de caráter protetivo e outra de
caráter socioeducativo. Essa última voltada para a preparação de
adolescentes e jovens para o convívio social, de forma que atuem
como cidadãos e futuros profissionais, que não reincidam na prática
de atos infracionais (crimes e contravenções), e assegurando-se, ao
mesmo tempo, o respeito aos seus direitos fundamentais e a segurança
dos demais cidadãos. (COSTA, 2004: 33).

Condensando as características e objetivos, a socioeducação pode ser resumida
como a educação para a não reincidência infracional. E, a partir da junção do conceito
de socioeducação com a nomenclatura “medida” utilizada desde os Códigos de Menores
foi criada a expressão medida socioeducativa. De acordo com Gomes (2009) a dupla
finalidade da medida socioeducativa é, de um lado, responsabilizar o adolescente pelo
ato cometido, mediante sanções, como a privação de liberdade e, do outro, garantir-lhe
uma educação para a não reincidência. Partindo da supracitada premissa de que Estado
não pune devidamente os adolescentes em conflito com a lei, o agente de segurança
socioeducativa considera que a medida socioeducativa não é, por si só, um
desmotivador da reincidência no ato infracional. Os agentes afirmam que os
socioeducandos recebem ali quatro refeições diárias, tem atividades e ficam numa
espécie de “colônia de férias de vagabundo26.” Com o objetivo de atestar essa afirmação
que apenas a internação não é suficiente para desestimular a reincidência, um agente me
narrou o seguinte fato: que havia recebido à noite no CENSE GCA um adolescente que
o mesmo havia liberado pela manhã do mesmo dia e, ao ser questionado pelo agente o
que ele estava fazendo ali novamente, o adolescente respondeu “-Não ia perder a janta,
né?” Ao colocar a não reincidência do ato infracional também como um objetivo da

26 Expressão usada por um agente em entrevista ao afirmar que os adolescentes têm vida boa
nas unidades do DEGASE.
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cobrança cria-se um alicerce moral para a prática, porque o agente estaria atuando em
defesa do principal objetivo da medida socioeducativa.
Portanto a prática da cobrança vem sido justificada moralmente pelos agentes
como uma forma de tornar a passagem pela unidade de medida socioeducativa o mais
desagradável possível e assim fazer com que o adolescente não queira retornar para ali.
Mesmo havendo uma consonância de pontos de vista, tanto dos agentes quanto da
opinião pública, que as instalações do DEGASE estão em péssimas condições, há
diversos relatos, inclusive de figuras políticas importantes no cenário nacional, que
corroboram para a ideia que isso não é um impeditivo ao adolescente reincidir no ato
infracional. Inclusive, ocorrem declarações públicas frequentes que as condições
deveriam ser ainda piores do que são, com o objetivo de desestimular a ocorrência de
crimes. A título de exemplo cito um comentário de um leitor, que ganhou várias
“curtidas”, acerca de uma reportagem no jornal Extra

27

sobre as más condições e a

superlotação das unidades do DEGASE: “Pra quem é tá bom demais, tá faltando chicote
e tronco...” Porém não há consenso entre os agentes sobre a questão da cobrança ser
uma forma de desestimular a reincidência no ato infracional. Existem agentes que
consideram as práticas tidas como socioeducativas, como o aconselhamento ou papo de
futuro, como uma forma eficiente de motivar o adolescente a não retornar para uma
unidade de medida socioeducativa.

1.5 Os limites da cobrança

O limite para um ato ilegal usualmente é o seu absoluto impedimento, porém,
partindo da hipótese que a cobrança é uma prática naturalizada entre os agentes de
segurança socioeducativa, a mesma encontra distintos limites dependendo de qual
integrante do sistema socioeducativo os institui. Além disso, ainda há distinções nos
limites entre diferentes membros da mesma categoria, constituindo assim subcategorias
na equipe técnica, nos agentes de segurança socioeducativa e até mesmo nos
socioeducandos. Nos subitens a seguir são apresentados os limites da cobrança segundo
o ECA, os agentes de segurança socioeducativa, os membros da equipe técnica e os
socioeducandos.
27 Reportagem com o título: Unidades destinadas a menores infratores operam 67% acima da
capacidade máxima no Estado do Rio:
https://extra.globo.com/noticias/rio/unidadesdestinadas-menores-infratores-operam-67-acima-da-capacidade-maxima-no-estado-do-rio23596199.html
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1.5.1 Os limites da cobrança segundo o ECA

Conforme apresentado anteriormente, o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) proíbe qualquer agressão física como forma de punição à criança e ao
adolescente. A Lei nº 8.069, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, foi
criada em 13 de julho de 1990 e teve como base o artigo 22728 da Constituição Federal
de 1988. O ECA é o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem
como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, dispondo inclusivamente
sobre o trato do adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas pelos agentes
públicos executores de medidas socioeducativas. Segundo a lei, a privação da liberdade
do adolescente é medida excepcional e não acarreta nenhuma outra privação de direitos,
portanto, não há nenhuma lacuna para a aplicação de agressões físicas ou psicológicas,
como as cobranças, aos adolescentes acautelados nas unidades do DEGASE. O artigo
18-A descreve essa denegação ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou
degradante e, em seu parágrafo único, classifica quais práticas devem ser enquadradas
nessas proibições:

Art. 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e
cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou
degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou
qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família
ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de
medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de
cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Parágrafo único. Para
os fins desta Lei, considera-se: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014)
I - castigo físico: ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada
com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte
em: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) a) sofrimento físico;
ou (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) b) lesão; (Incluído pela Lei
nº 13.010, de 2014) II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou
forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente
que: (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) a) humilhe; ou (Incluído
pela Lei nº 13.010, de 2014) b) ameace gravemente; ou (Incluído pela
Lei nº 13.010, de 2014) c) ridicularize. (Incluído pela Lei nº 13.010,
de 2014) (BRASIL, 1990).

28 Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
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1.5.2 Os limites da cobrança segundo os agentes de segurança socioeducativa

Conforme exposto anteriormente, uma das hipóteses de pesquisa é de que a
cobrança é uma prática naturalizada entre a grande maioria dos agentes, porém há uma
notável diferença na frequência e na intensidade dessa prática entre as duas
subcategorias de agentes de segurança socioeducativa aqui retratadas. Os agentes
denominados como “Linha Dura” ou “Seu Pitbull” por considerarem a segurança na
instituição como sua atribuição predominante irão se utilizar da prática da cobrança
sempre que eles considerarem que há uma situação de risco à segurança. Levando-se em
conta que os regramentos internos impostos pelos agentes servem para punir o
socioeducando e consequentemente manter a segurança da instituição, qualquer
transgressão pode ser incitadora de cobrança. Portanto não há nenhuma limitação de
frequência para a prática da cobrança para os agentes “Linha Dura.” Já em relação a
intensidade há a limitação de que a agressão não transpareça para terceiros, ou seja, que
a cobrança não deixe marcas visíveis. Essa limitação é atentada pelos agentes
principalmente quando se está próximo à data de audiência do socioeducando, pois eles
sabem que serão questionados pelo juiz quem foi que cometeu a agressão.
Já os agentes denominados como “Pão Doce” ou “Mamãezada,” por mais se
aproximarem de práticas consideradas socioeducativas, encontram limites tanto na
intensidade quanto na frequência e, além disso, também se diferem em relação aos
motivos que ensejam a prática da cobrança. A despeito de terem motivos relacionados à
segurança, esses agentes apenas utilizam a cobrança como última instância, após
tentarem negociar com os adolescentes. E, conforme foi exposto no item 1.4.4. “A
proteção contra punições pelos próprios adolescentes como justificativa da cobrança”,
também foi citado como motivo da cobrança a proteção do próprio adolescente
agredido. De acordo com as entrevistas, os agentes dessa subcategoria descreveram que
nas raras vezes que tiveram que cobrar um socioeducando, o fizeram com um tapa no
peito ou em outra parte acima da cintura do mesmo, menos no rosto. Concluindo, ambas
as subcategorias de agentes, mesmo alegando que a cobrança é uma prática inevitável
no sistema socioeducativo, sabem que a mesma é ilegal e que serão punidos caso tal
prática seja exposta.

51

1.5.3 Os limites da cobrança segundo a equipe técnica

Ao contrário dos agentes socioeducativos, a maioria dos membros da equipe
técnica (representada nesta pesquisa pelos psicólogos, assistentes sociais e pedagogos)
não valida a cobrança como procedimento viável no atendimento socioeducativo, nem
mesmo em situações que haja ameaça à seguridade da unidade. Portanto, seguindo esse
pensamento de impossibilidade da cobrança, teoricamente, toda vez que algum caso de
agressão ao socioeducando chegasse ao conhecimento da equipe técnica deveria ocorrer
a denúncia do agente socioeducativo responsável à direção da unidade, ou à
corregedoria do DEGASE ou ao Ministério Público. Porém, de acordo com os motivos
que serão apresentadas no próximo capítulo, não é isso que ocorre no cotidiano da
unidade CENSE GCA. Ademais, é devido ao posicionamento contrário à cobrança e da
possibilidade de empreendimento da denúncia que os agentes de segurança
socioeducativa têm uma relação de desconfiança contínua com os membros da equipe
técnica.

1.5.4 Os limites da cobrança segundo o socioeducando

Os limites da cobrança estabelecidos segundo o ponto de vista dos
adolescentes em conflito com a lei são marcados por diversas variáveis interligáveis,
dentre elas: o porquê da agressão, a intensidade ou o tipo da agressão aplicada na
cobrança e quem é que está sendo agredido. Outro fator que tem muita influência nos
limites que os adolescentes estabelecem à cobrança é a diferença de tratamento entre os
plantões da unidade. No CENSE GCA, apesar de, ao menos em tese, o socioeducando
permanecer por pouco tempo antes de ser transferido para outra unidade, o adolescente
passa por diferentes plantões. E cada plantão tem uma severidade diferente em relação
ao cumprimento dos regramentos internos dos agentes e, por conseguinte, na aplicação
da cobrança. Portanto quando o adolescente se comporta de uma maneira que é
relevada pelo plantão X e no dia seguinte recebe uma cobrança pelo mesmo
comportamento no plantão Y a tendência é que haja um enfrentamento do adolescente.
Além disso, essa diferente relação com a cobrança entre os plantões gera rivalidade e
uma certa competição interna para ver qual plantão é o mais eficiente: o plantão que
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cobra mais ou o plantão que cobra menos; tendo como critério de avaliação em qual
plantão há menos ocasiões de crise, como rebeliões ou fugas.
Os limites de acordo com o motivo da cobrança são condicionados,
primeiramente, pela situação do adolescente no sistema socioeducativo: se é a primeira
passagem dele ou se é um socioeducando mais experiente, com mais passagens. Isto
porque as cobranças são feitas devido ao descumprimento de algum regramento interno
que é imposto pelos próprios agentes. E, por esses regramentos serem bem diferente das
regras que eles tinham em casa ou na rua, geram um estranhamento nos adolescentes
que estão em seu primeiro cumprimento de medida socioeducativa. No entanto, o
adolescente com mais passagens apenas quer passar pela unidade sem apanhar e muitas
vezes, além de acatar a maioria dos regramentos, acaba os repassando para os
adolescentes mais novos. Esse repasse das regras pode ser demandado pelos agentes,
como foi explanado anteriormente, ou simplesmente por sentirem ser uma atribuição
moral deles mesmos, por serem mais “cascudos” no sistema, de evitar que os mais
novos apanhem. Portanto, a maioria dos motivos da cobrança, por estarem atrelados ao
cotidiano da unidade, são aos poucos assimilados pelos adolescentes e, de certa forma,
até considerados pertinentes enquanto por lá estiverem. Porém, como os regramentos
internos são baseados em moralidades próprias dos agentes e podem variar de acordo
com o agente ou plantão, os socioeducandos percebem quando o motivo da cobrança
não é aquele que ele já está habituado, identificando-o como desarrazoado e, assim
sendo, fora dos seus limites.
Em relação aos limites da intensidade ou o tipo da agressão aplicada na
cobrança, o tipo mais problemático já foi suprarreferido: o tapa na cara. Em relação ao
tapa na cara não é preciso falar sobre limite de intensidade, pois qualquer potência
utilizada nessa agressão é considerada como uma ofensa moral, principalmente se o
motivo da cobrança for considerado despropositado. Ou melhor, todo limite de
intensidade da cobrança tem alguma relação com a sua motivação. Existe uma gradação
de intensidade que é tida como razoável enquanto os adolescentes consideram que estão
sendo cobrados por regras que os mesmos assimilaram como justa, porém a utilização
de objetos (porretes, barras, correntes) já é considerada covardia. Quando os limites que
o socioeducando impõe à cobrança são ultrapassados pelo agente é similar ao que Pires
(2011), em sua etnografia realizada nos trens do Rio de Janeiro, retrata como a
conjuntura do esculacho efetuado pelos vigilantes:
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O esculacho soava como uma denúncia grave, uma desconsideração
singular, em meio a tantas outras características de nossa sociedade,
que frequentemente desiguala seus integrantes de acordo com sua
posição social, seu status. Parecia representar um nível de
desconsideração que impossibilitava a manutenção da ordem vigente,
mesmo que esta já fosse desestruturada de forma desigual; era um
procedimento que perigava arremeter a vítima para fora da escala
aceitável daquele cotidiano hierarquizado”. (PIRES, 2011: 150).

Antes de discorrer sobre os limites da cobrança referentes a quem está sendo
agredido, faz-se necessário elencar as subcategorias em que os próprios socioeducandos
se dividem. O “menor fanfarrão” é aquele que está sempre descumprindo os
regramentos internos dos agentes e, à vista disso, atraindo a atenção dos agentes para o
alojamento em que ele foi colocado. O “menor bebel” é aquele considerado ter um
comportamento mais infantil e para os agentes os “bebéis” são os adolescentes com
menor compleição física, assim, ambas as descrições acabam se convergindo na maioria
das vezes. E o “menor vacilão” que é aquele que descumpriu alguma das regras de
conduta que são provenientes dos próprios adolescentes enquanto já estavam cumprindo
medida ou mesmo antes de chegar à unidade, como é o caso de quem cometeu algum
crime considerado vacilo (estupro, roubo em ônibus, agressões à mãe) ou quebrou
alguma regra do tráfico. Ao passo que os socioeducandos que não estão enquadrados
nessas subcategorias acima, apesar de terem hierarquizações próprias, se emparelham
em relação aos limites da cobrança.
Os limites da cobrança, para caracterizá-la ou não como excessiva, são
diferenciados de acordo com cada subcategoria acima exposta. O adolescente
considerado como “menor bebel” ou “menor fanfarrão”, perante os adolescentes não
enquadrados em nenhuma subcategoria, tem limites mais elásticos tanto no motivo da
agressão, na intensidade ou no tipo da agressão na hora de receber a cobrança. Isto é
justificável porque esses adolescentes, por estarem reiteradamente descumprindo os
regramentos internos dos agentes, podem incitar uma cobrança coletiva no alojamento.
Ou seja, há uma maior tolerância às agressões porque os outros adolescentes internados
consideram que eles fizeram por merecer. Na perspectiva dos socioeducandos, inclusive
dos enquadrados como “bebéis” e “vacilões,” não há nenhum limite à cobrança dos
agentes para o “menor vacilão”. Isto porque o “vacilão” não é considerado como um
deles, é sempre um outsider, um “alemão” em seu próprio meio. Normalmente o
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“menor vacilão” já está separado fisicamente dos outros no seguro para evitar que o
mesmo seja agredido, às vezes até a morte, por seus companheiros de alojamento.
Portanto, caso um agente vá cobrar um “menor vacilão” não haverá nenhuma
indignação ou imposição de limites pelos outros adolescentes, ao contrário, é bem
possível que haja instigação dos outros alojamentos. Em relação às variáveis que
marcam os limites da cobrança pelo viés dos adolescentes em conflito com a lei, cito a
observação de Martins (2017) sobre essa relação dos adolescentes acautelados na
unidade de internação provisória do CENSE Dom Bosco:

Acrescento uma observação no sentido de que tanto na fala de Marlon
quanto na fala de Omar aparece a figura do pai de família. O
argumento, neste caso, me parece associado ao respeito que deveria
ser conferido a um pai de família, que não deveria levar um tapa na
cara. Um contraponto interessante à figura do menor fanfarrão, ou
bebel, que, ao contrário, não parece merecer esse mesmo tratamento,
no sentido de que, em regra, a ele é atribuído o deixar na reta, como
expus anteriormente. Isto é, a legitimidade ou não da porrada depende,
também, de quem está apanhando, configurando ou não o excesso.
Assim, acredito haver diferentes níveis de tolerância quando quem
apanha é um pai de família e não um menor fanfarrão (MARTINS,
2017: 91).

Quando esses limites da cobrança de acordo com o socioeducando não são
respeitados pelos agentes durante a cobrança provoca-se a possibilidade de que os
outros adolescentes acautelados na unidade “comprem a briga”, gerando assim tumultos
nos alojamentos e até mesmo a possibilidade de incitar uma rebelião. Esse é um dos
argumentos sempre realçados pelos agentes mais afetos às práticas socioeducativas, eles
alegam que a cobrança pode trazer mais insegurança do que segurança para a unidade,
por isso deve ser usada apenas como o último recurso do agente. Novamente cito Pires
(2011), agora para relacionar as consequências do esculacho às consequências dos
excessos na cobrança: “O esculacho, voltando ao meio policial carioca, foi um dos
fatores que contribuíram para a organização e amotinação de presos nas delegacias
tradicionais e presídios (p. 142)”.
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1.6 A cobrança monitorada

Em 2011, todas as unidades do Departamento de Ações Socioeducativas do
Estado começaram a ser monitoradas por câmeras 24 horas por dia. As imagens dessas
câmeras são acompanhadas por um centro de monitoramento eletrônico localizado na
Ilha do Governador. Esse sistema de monitoramento, intitulado de Horus, foi criado
pela Coordenação de Segurança e Inteligência (CSINT) com os objetivos29 de
acompanhar os socioeducandos, fiscalizar o trabalho dos agentes, as atividades de
parceiros e servir também como um instrumento de defesa. De acordo com o relato dos
agentes de segurança socioeducativa, esse monitoramento restringiu muito as
possibilidades de cobrar os adolescentes, inclusive, vários deles afirmaram que as
câmeras dificultaram muito o trabalho30 dos agentes. No entanto, os agentes também
relataram que há pontos nas unidades em que não foram instaladas câmeras ou em que
as câmeras não têm angulação suficiente para captar imagens. São nesses pontos cegos
na unidade que a cobrança ainda pode ser realizada sem a fiscalização do centro de
monitoramento, restringindo as possibilidades de serem associados à agressão ao
adolescente. O sistema ainda está em funcionamento, apesar do mau funcionamento de
vários equipamentos e, consequentemente, o surgimento de novos pontos cegos.

29 Objetivos relatados pelo coordenador de segurança e inteligência do DEGASE na época da
entrevista (21/11/2011) ao Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, o major
Luiz
Carlos
Segala.
Integra
da
reportagem
em
http://www.cedca.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.asp?ident=33
30 Fazendo aqui referência às atribuições relacionadas à segurança como o objetivo do
trabalho do agente de segurança socioeducativa e tratando a cobrança como modo essencial
de alcançar esse objetivo.
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2 A DENÚNCIA COMO INSTRUMENTO REFREADOR DA COBRANÇA

O Departamento de Ações Socioeducativas recebe frequentemente denúncias,
sendo, em sua maioria, conexas a violações aos direitos humanos dos adolescentes ali
internados. Dentre as denúncias recebidas, as mais recorrentes são as más condições de
infraestrutura das unidades (não adaptadas ao sistema socioeducativo), as prejudiciais
condições de higiene, a falta de acompanhamento nutricional nas refeições, as escassas
atividades escolares e socioeducativas, a superlotação nas unidades e as agressões aos
adolescentes. Apresento especificamente neste trabalho questões sobre as denúncias
referentes às violações à integridade física e psicológica dos socioeducandos por
agentes de segurança socioeducativa, denominadas pelos mesmos como cobrança,
como discutido no capítulo anterior.. As denúncias podem ser realizadas pelas famílias
dos adolescentes, pelos membros da equipe técnica da própria unidade, por membros do
Ministério Público, da Defensoria Pública e Comissariado do Poder Judiciário,
Conselhos de Direito e demais mecanismos de controle, e até mesmo por outros
agentes. Outro aspecto da denúncia que deve ser analisado e tem muito impacto sobre
quais serão suas implicações para o denunciado é onde a denúncia é recebida: se é
internamente no DEGASE, pelos diretores de unidade ou pela Corregedoria, ou
externamente à instituição, pelo Ministério Público ou pelo judiciário.
No decorrer das entrevistas com membros da equipe técnica, pude verificar
alguns pontos em comum quando se fala a respeito das denúncias, dentre eles, está o
relato de que o maior número de denúncias de algum tipo de agressão sofrida, praticada
por agentes, é feita por adolescentes em sua primeira passagem pelo sistema
socioeducativo. Outro fator significativo é o momento em que essas denúncias ocorrem,
majoritariamente os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no
CENSE GCA se sentem mais à vontade para relatar qualquer tipo de agressão durante a
recepção da sua família na visita técnica. No CENSE GCA, teoricamente, não é prevista
a realização de visitas, devido ao pouco tempo em que o adolescente deveria ficar na
unidade. Contudo, ocorre a chamada visita técnica, em que os responsáveis junto ao
socioeducando recebem orientações sobre as próximas etapas da medida socioeducativa
por algum membro da equipe técnica. Além disso, membros da equipe técnica também
recebem os adolescentes em suas salas para atendê-los e elaborar o relatório
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biopsicossocial31. Muitos deles aproveitam esse momento do atendimento para relatar às
técnicas alguma agressão que tenha sofrido dos agentes. Portanto, os adolescentes
acautelados no CENSE GCA acabam tendo mais oportunidades de denunciar alguma
cobrança aos membros da equipe técnica e cabem aos mesmos resolver o que vão fazer
com esse relato.
Membros do Ministério Público, órgãos da Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro (ALERJ) e do judiciário realizam inspeções frequentes nas unidades do
DEGASE e elaboram relatórios de avaliação sobre os mais diversos temas relacionados
às medidas socioeducativas. A maioria dessas inspeções é programada e quando se
aproxima a data da vistoria ocorre o fenômeno da “maquiagem” da unidade, onde os
diretores solicitam colchonetes e uniformes emprestados, mutirão de limpeza nos
alojamentos, consertos eletro-hidráulicos (mesmo que temporários), melhorias no
cardápio do dia e transferências de socioeducandos para outras unidades com o intuito
de acobertar a situação de superlotação ou de adolescentes com marcas de agressão.
Mesmo com tantos artifícios para dissimular as verdadeiras condições da unidade, os
relatórios estão sempre repletos de relatos de violações aos direitos dos adolescentes ali
internados. Os socioeducandos aproveitam a presença dos membros do MP e do
judiciário na unidade e fazem denúncias, dentre outras, sobre as cobranças que
receberam dos agentes. Essas denúncias são analisadas e posteriormente, caso
confirmado indícios da agressão, inicia-se um processo contra o agente acusado.
Existe também a possibilidade de que um agente de segurança socioeducativa
seja denunciado por um de seus pares, como ocorreu no caso emblemático que será
apresentado no próximo item, mas são casos bastante atípicos. De acordo com o que foi
explanado no capítulo anterior, a cobrança é uma prática naturalizada pelos agentes,
então seria incoerente se houvesse frequentemente denúncias feitas pelos próprios
agentes. Mesmo sendo casos atípicos, há uma grande desconfiança interna, na categoria
dos agentes de segurança socioeducativa, de que um agente considerado como “Pão
Doce” possa denunciar um agente considerado como “Linha Dura.” Isso porque há
entendimentos diferentes entre as duas subcategorias em relação aos limites da
cobrança e em quando aplicá-la, consequentemente haverá casos de agressões aos
31 Relatório elaborado de acordo com as respostas fornecidas pelos adolescentes aos
atendimentos recebidos no DEGASE pela diversidade de profissionais que compõe as equipes
técnicas (assistentes sociais, pedagogos e psicólogos) e em atendimentos de saúde (dentistas,
enfermeiros e médicos). No CENSE GCA, o relatório biopsicossocial é sucinto e deve ser
enviado junto ao adolescente e atualizado pela equipe da unidade de medida socioeducativa
que recebê-lo.
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socioeducandos em que alguns agentes pertencentes ao mesmo plantão irão se opor. A
desconfiança surge dessa oposição e coloca os agentes da subcategoria “Pão Doce,” que
está mais vinculada a práticas socioeducativas do que a punitivas, mais correlacionados
à equipe técnica32 do que aos agentes de segurança socioeducativa.

2.1 Denúncias evidenciadas na mídia

Enquanto o DEGASE, por intermédio de seus agentes, atua dentro dos padrões
mínimos de normalidade que se espera da instituição - sem mortes, sem rebeliões e sem
fugas - provavelmente nada sobre o sistema socioeducativo será noticiado nas mídias de
comunicação. Só haverá interesse midiático caso haja algo excepcional nas unidades de
cumprimento de medidas, por isso as cobranças habituais não são manchetes em uma
página de jornal. Apenas os significativos excessos na cobrança, como o caso que
resultou na morte do adolescente Andreu Luís da Silva de Carvalho são divulgados.
Esse acontecimento ocorreu em janeiro de 2008 no CENSE GCA (na época
denominado de Centro de Triagem e Recepção-CTR), sendo que os seis agentes
envolvidos só foram denunciados por homicídio qualificado em 2011 pelo Ministério
Público. Um adolescente que estava na unidade no dia testemunhou contra os agentes,
relatando que os mesmos agrediram Andreu, junto a insultos e provocações, por cerca
de uma hora, culminando com a sua morte. De acordo com a denúncia do MP, Andreu
foi agredido com chutes, socos, golpes de pedaços de madeira, um saco repleto de cocos
e uma lata de lixo em seu corpo, principalmente na cabeça. Os agentes envolvidos
alegaram, em seus depoimentos à Polícia Civil, que o adolescente enforcou um dos
agentes e os outros agentes atuaram com o objetivo de liberá-lo do golpe. A figura 4,
exibida a seguir, é uma charge do cartunista Latuff sobre o ocorrido.

32 Como foi relatado no caso do agente apelidado de “Técnica de Coturno”. Colocando-o como
um agente, referenciado pelo uso do coturno, porém, segundo seus pares, exercendo funções
consideradas como atribuídas aos membros da equipe técnica. Ainda pode ser inferido dessa
denominação uma oposição ferrenha às cobranças dos agentes aos adolescentes e, à vista
disso, um fator de desconfiança dos outros agentes de segurança socioeducativa no que se
refere a possíveis denúncias.
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Figura 4 – Morte de adolescente em unidade do DEGASE

Fonte: LATUFF (2009)

Em 2018, no Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves, em
Campos dos Goytacazes, ocorreu um inabitual caso de denúncia feita por um agente de
segurança socioeductaiva. Nesse caso, um agente denunciou ao Ministério Público e à
Polícia Civil que o diretor-adjunto estava incitando alguns socioeducandos a agredir
outro socioeducando de uma facção rival. Cabe ressaltar que, na época da denúncia, o
cargo de diretor adjunto era exercido por um agente de segurança socioeducativa, assim
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como ocorre na maioria das direções de unidades do DEGASE. Segundo reportagem
publicada no jornal Extra33, o denunciante levou ao MP, como prova de sua denúncia,
uma gravação da conversa do diretor com um grupo de adolescentes, que em um trecho
assim dizia: “É vacilão. Dá tapa na cara, esculacha na porrada, só não deixa ele com
hematoma. Deu pra entender, bandido34?”. O MP pediu o afastamento do diretor
adjunto da unidade, mas o pedido foi negado na primeira e na segunda instância.
Ademais, o agente que fez a denúncia alega que sofreu retaliações em sua unidade e
que, depois de ter saído de férias, foi transferido para trabalhar em uma unidade do
DEGASE em Niterói. Ele também relatou que, pouco tempo após o ocorrido, o diretor
adjunto denunciado foi promovido ao cargo de diretor da unidade CENSE Campos.

2.2 O recebimento interno das denúncias: a Ouvidoria e a Corregedoria

A Ouvidoria e a Corregedoria integram a estrutura básica do Departamento
Geral de Ações Socioeducativas, exercendo o controle interno35da instituição e são
nesses setores que são recebidas as denúncias de agressões feitas pelos agentes de
segurança socioeducativa aos socioeducandos. A Ouvidoria, segundo a descrição
apresentada no site oficial do DEGASE, é um canal para o usuário apresentar sugestões,
elogios, solicitações, reclamações e denúncias, promovendo a adoção de mediação e
conciliação entre o usuário e a Instituição. A Ouvidoria recebe, inclusive de maneira
anônima, analisa e encaminha aos setores competentes as manifestações recebidas por
carta, pessoalmente, telefone ou meios eletrônicos. Além de acompanhar o tratamento e
a efetiva conclusão, prestando esclarecimentos aos usuários sempre que solicitada.
Quando a Ouvidoria recebe alguma denúncia decorrente de alguma conduta do agente,
destacando-se aqui as referentes às cobranças, ela é encaminhada à Corregedoria para
análise.

33 Entrevista disponível em: https://extra.globo.com/casos-de-policia/agente-denuncia-diretordo-degase-por-incitar-agressao-menor-infrator-23406912.html
34 Ser chamado de bandido não é considerado, pela maioria dos socioeducandos, como uma
ofensa. Os próprios adolescentes se autodenominam como bandido para se diferenciar dos
adolescentes denominados de “vacilões”, “fanfarrões” e “bebéis”.
35 O controle interno decorre da prerrogativa de autotutela que é conferida à Administração
Pública, razão pela qual cabe a ela mesma invalidar ou revogar condutas ilegais ou
inconvenientes praticadas por seus membros.
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A Corregedoria interna do DEGASE (CODEG) foi criada pelo Decreto
Estadual nº 32.137 de 06 de novembro de 2002 e tem dentre suas principais atribuições:
realizar inspeções nas unidades do DEGASE, com o objetivo de fiscalizar a
regularidade do serviço; e instaurar procedimentos para apurar infrações disciplinares
imputadas a seus servidores e aplicar, dentro de sua competência, as respectivas
penalidades, ou remeter à autoridade competente quando extrapolá-la. As inspeções
feitas pelos membros da Corregedoria tem o objetivo de evitar práticas que prejudicam
o atendimento socioeducativo, como a inassiduidade dos servidores e o pagamento de
plantões36pelos agentes. De acordo com o relato de um servidor da Corregedoria, é
muito difícil caracterizar o pagamento de plantões, pois os mesmos são relatados e
justificados como trocas; e eventuais trocas não são tipificadas como infrações
disciplinares. As trocas e o pagamento de plantões são ocorrências que dificultam a
investigação de uma denúncia, visto que a Corregedoria não poderá verificar qual
agente estava no dia do acontecimento investigado se a escala não for seguida
adequadamente.
As denúncias de agressões aos adolescentes podem chegar à Corregedoria por
intermédio da Ouvidoria ou diretamente por familiares dos socioducandos ou pelos
servidores do DEGASE. Contudo, conforme relatado em entrevista, via de regra, não
ocorrem denúncias de agressões aos socioeducandos pelos próprios servidores da
instituição: nem de agentes, nem de membros da equipe técnica. O que ocasionalmente
acontece é a ida de um diretor de unidade para relatar à Corregedoria que houve algum
tipo de atrito entre o agente de sua unidade e um socioeducando porque o mesmo estava
iniciando um motim ou alguma outra ameaça à segurança da unidade. Quando há
indícios de que realmente houve a agressão denunciada, um membro da Corregedoria é
designado como sindicante para apurar o episódio. O sindicante vai averiguar tudo o
que pode ajudá-lo na investigação, como solicitar da central de monitoramento (Horus)
as imagens do dia do ocorrido, verificar o livro de ocorrência da unidade, tomada de
depoimentos dos agentes e socioeducandos e, quando dispõem, do registro de
ocorrência e exame de corpo de delito. Entretanto, podem ocorrer empecilhos em todas
as fases da investigação: imagens ruins ou com câmeras quebradas ou até mesmo sem
câmeras (ponto cego) no local da denúncia; livro de ocorrência sem nada anormal
36

Prática proibida, porém, bastante comum no cotidiano dos agentes de segurança
socioeducativa. O agente que deveria estar no plantão paga a outro para substituí-lo e o valor
depende do dia em que o plantão cai. Os valores chegam a quintuplicar em feriados como
natal e ano novo.
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relatado; agentes que não comparecem às convocações para depoimentos37; e,
normalmente, só são feitos registros de ocorrência ou exames de corpo de delito quando
a agressão ocorre entre os adolescentes, para respaldar o agente que está no plantão.
De acordo com a análise de um membro da Corregedoria, as apurações de
denúncias de agressão aos socioeducandos após a ocorrência de uma rebelião38 são as
mais complicadas de se elucidarem. Conforme foi exposto no item 1.3 “Quando a
cobrança já não é o suficiente”, as agressões justificadas por transgressões dos
adolescentes que são consideradas ofensivas à honra do agente convertem-se em
cobranças mais violentas. O membro da Corregedoria ainda ressaltou o fato de que
agentes de outras unidades vão até a unidade onde ocorreu a rebelião para auxiliar os
agentes da unidade na represália dos adolescentes transgressores. Tal fato dificulta ainda
mais a identificação dos agentes responsáveis pela cobrança, além das habituais trocas
de agentes nos plantões. Outra adversidade encontrada na investigação dessas
ocorrências é que para a contenção da rebelião são chamados os grupamentos para
controle da rebelião39 e já ocorre o embate físico desses agentes com os adolescentes.
Portanto a investigação para saber quando ocorreram as agressões, se foram durante a
rebelião ou quando os adolescentes já estavam sob controle, fica prejudicada.
Os servidores lotados na Corregedoria são agentes de segurança
socioeducativa de carreira, com exceção do atual Corregedor40. Portanto, faz-se
necessário afastar a subjetividade na apuração das provas e na tomada de depoimentos
dos seus pares e dos socioeducandos para evitar possíveis imparcialidades na condução
do processo administrativo disciplinar. Em relação às tomadas de depoimentos nos
casos de agressão aos adolescentes em que não há provas contra o agente, segundo
relato de um membro da Corregedoria, o que normalmente ocorre é a negação. Contudo,
quando há alguma prova contra o agente, usualmente são alegadas justificativas de
confronto direto com o adolescente, seja com o objetivo de se defender ou de impedir
alguma tentativa de motim (ou outras atitudes que abalem a segurança da unidade).

37 A Corregedoria tem a possibilidade de suspender o pagamento do agente de segurança
socioeducativa caso o mesmo não compareça, injustificadamente, às convocações para depor.
38 Além da dificuldade na investigação, o membro da Corregedoria mencionou a dificuldade
em coibir essa reiterada prática dos agentes de segurança socioeducativa nas unidades.
39 No DEGASE, a resolução de crises é feita pelo Grupamento de Ações Rápidas (GAR); o
grupamento é subordinado à Coordenação de Segurança e Inteligência (CSINT).
40 O cargo de Corregedor do DEGASE é atualmente exercido pelo policial militar Douglas
Ultramar e, segundo relatos dos membros da corregedoria, isso ajudou na imparcialidade da
apuração nos processos administrativos.
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Ocorrem também diligências da Corregedoria em unidades do DEGASE
quando ocorrem denúncias de que a conduta, sem a especificação de plantão ou agente,
dos agentes de segurança socioeducativa daquela unidade é considerada violenta.
Durante essas diligências os socioeducandos da unidade são questionados sobre as
agressões sofridas pelos agentes, porém, a grande maioria41nega a denúncia. O servidor
da corregedoria declarou que as unidades de internação de Campos (Centro de
Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves) e Volta Redonda (Centro de
Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara), as denominadas unidades de
interior, são as campeãs em denúncias de cobranças, seguidas pelas demais unidades de
internação da capital, como o Centro de Atendimento Intensivo Belford Roxo (CAIBaixada) e a Escola João Luiz Alves (EJLA). Em relação ao CENSE GCA, devido ao
menor quantitativo de adolescentes e ao menor tempo de permanência na unidade,
ocorrem menos denúncias que nas unidades de internação.
Quando ocorre o término da investigação da denúncia e é verificado que
efetivamente ocorreu a agressão denunciada, o agente de segurança poderá receber
desde uma advertência por escrito até uma suspensão por até trinta dias como forma de
punição. Caso haja indícios de que seja cabível uma punição maior (suspensão por mais
de trinta dias, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em
comissão ou de função comissionada) devido à gravidade da agressão, o processo
administrativo disciplinar deverá ser encaminhado para a Superintendência de Inquérito
Administrativo (SUPIA)42. No entanto, o que regularmente acontece é que os processos
administrativos disciplinares referentes às agressões aos socioeducandos pelos agentes
de segurança socioeducativa são resolvidos internamente, pela própria Corregedoria.
Ademais, as punições mais corriqueiras são as de advertência por escrito, porque a
justificativa da necessidade de confronto com o adolescente por questões de segurança
acaba minimizando a punição do agente.

41 Segundo estimativa de um servidor da Corregedoria, cinco entre sete adolescentes negam
a existência de agressões físicas no cotidiano da unidade durante essas diligências.
42 A Superintendência de Inquérito Administrativo (SUPIA) está vinculada à Subsecretaria de
Administração de Pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
(SUPIA/SUBAP/SEPLAG).
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2.3 O recebimento externo das denúncias: o Ministério Público e o Judiciário

Uma das formas de denúncia externa é a que ocorre por meio de relatórios e
recomendações expedidos por órgãos vinculados ao Ministério Público, à Assembleia
Legislativa e ao judiciário. Esses relatórios e recomendações expõem as falhas no
atendimento socioeducativo, dentre elas as agressões aos adolescentes, e demandam
mudanças por parte do DEGASE. O não cumprimento dessas recomendações, sem
justificativas formais, acarreta no ajuizamento das ações cíveis cabíveis, inclusive, para
responsabilização por omissão. O Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à
Tortura do Estado do Rio de Janeiro (MEPCT/RJ)43, entidade vinculado ao MP, elabora
anualmente um relatório descrevendo as condições em que se encontram submetidas as
pessoas privadas de liberdade com base no ponto de vista dos distintos atores dos
centros de privação de liberdade, sejam os gestores, os servidores e das pessoas privadas
de sua liberdade nesses centros, além das observações da equipe de visita do
MEPCT/RJ. O relatório dedica uma seção ao sistema socioeducativo e desde seu
primeiro relatório em 2012 descreve reiteradamente a falta de ênfase na dimensão
socioeducativa do sistema juvenil, a semelhança com prisões comuns para adultos, a
superpopulação e um sistema disciplinar muito rígido como fatores de risco pra prática
de torturas. No que se refere especificamente às agressões dos agentes de segurança
socioeducativa, o relatório ressalta as más condições de trabalho e a falta de um projeto
pedagógico a ser desenvolvido com os socioeducandos por esses servidores, além da
negligência das autoridades públicas em refrear tais práticas, como é apontada no texto
abaixo:

Nesse sentido, é de se ressaltar o relatório "Presídios com Nome de
Escola: Inspeções e Análises sobre o Sistema Socioeducativo do Rio
de Janeiro", publicado pelo MEPCT em novembro de 2017, que
ressalta as violências cometidas contra adolescentes no DEGASE. O
relatório demonstra que, apesar do conhecimento público e dos fatos
incontestáveis relativos à agressões, torturas e mortes de adolescentes
43 O Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro (MEPCT/RJ)
é um órgão criado pela Lei Estadual n.º 5.778 de 30 de junho de 2010, vinculado à Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que tem como objetivo planejar, realizar e conduzir
visitas periódicas e regulares a espaços de privação de liberdade, qualquer que seja a forma
ou fundamento de detenção, aprisionamento, contenção ou colocação em estabelecimento
público ou privado de controle, vigilância, internação, abrigo ou tratamento, para verificar as
condições em que se encontram submetidas as pessoas privadas de liberdade, com intuito de
prevenir a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes.
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no sistema socioeducativo do Rio de Janeiro, tais situações não têm
sido enfrentadas com a devida diligência pelas autoridades
administrativas e judiciais. Nos últimos dez anos (2007-2017), 19
adolescentes morreram no DEGASE. Contudo, nesse período
ninguém foi condenado e não existem sequer processos judiciais
contra agentes públicos. (MEPCT, 2018: 39).

De acordo com o Código do Processo Penal, a ação penal pública
(condicionada ou incondicionada44) é atribuição exclusiva do Ministério Público,
portanto são os promotores de justiça que encaminham as denúncias de agressão ao
socioeducando para o juiz competente. O MP requer do DEGASE, por intermédio da
sua Corregedoria, imagens das câmeras, registros sobre os adolescentes e agentes
envolvidos e laudos de exames para auxiliar na resolução dos casos de denúncia de
agressão. O promotor Sauvei Laj45 afirmou, em entrevista, que 80% das investigações
das supostas agressões de agentes acabam arquivadas. Ele também relatou que os
principais impasses na apuração desses casos são a dificuldade de identificar os agentes
de segurança socioeducativa envolvidos e encontrar os adolescentes que poderiam ser
ouvidos como testemunhas. Os agentes normalmente são identificados por apelidos (ex:
Seu Braço) e, por vezes, devido ao fato de ter trabalhado em mais de uma unidade, por
mais de um apelido. Portanto, quando um socioeducando acusa um agente, o identifica
por seu apelido e nenhum agente assume o apelido quando é chamado para prestar
depoimento. O agente de segurança socioeducativa, por regra, deveria usar um crachá
de identificação, porém, com a justificativa que o mesmo poderia ser usado pelo
socioeducando pra enforcá-lo, não o usa. No que se refere à intimação dos adolescentes
para depoimentos, surge a dificuldade em encontrá-los na mesma unidade onde ocorreu
a agressão, devido à transitoriedade do adolescente no sistema socioeducativo.

44 Incondicionada: não depende da satisfação de nenhuma condição para que o Ministério
Público exerça sua titularidade oferecendo a denúncia. Tal modalidade de ação penal pública
não depende de representação; e Condicionada: depende do cumprimento de certo
pressupostos de admissibilidade, sendo estas a: representação do ofendido ou requisição do
Ministro da Justiça.
45 O promotor de justiça Sauvei Laj foi o responsável pela denúncia contra os seis agentes de
segurança socioeducativa do CENSE GCA acusados pela morte de Andreu Luís da Silva de
Carvalho.
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3 JUSTIFICATIVAS PARA A ESCASSEZ DE DENÚNCIAS NO DEGASE
Em razão de a cobrança ser considerada uma prática tida como necessária
pela maioria dos agentes socioeducativos, fez-se relevante pesquisar o porquê de não
haver tantas denúncias contra as agressões realizadas pelos agentes aos adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa. Apesar de essa pesquisa estar restrita às
atividades do CENSE GCA, unidade caracterizada pela brevidade de tempo que o
adolescente permanece ali, as justificativas até então encontradas para a reduzida
quantidade de denúncias de agressão aos adolescentes também foram relatadas a
respeito de outras unidades. Sendo assim, algumas das justificativas apresentadas a
seguir se referem ao sistema socioeducativo como um todo. Vale apontar que as
justificativas aqui apresentadas não são um rol exaustivo, apenas foram relatados os
principais argumentos obtidos por meio de entrevistas e da minha experiência
profissional na instituição.

3.1 Privação crônica de direitos e descrença na punição do agente

A grande maioria dos adolescentes em conflito com a lei já era privada de
outros direitos fundamentais, devido a sua classe social e sua cor, antes de ser privada
de sua liberdade. Segundo pesquisa46 realizada pelos servidores da Assessoria de
Sistematização Institucional (ASIST) do DEGASE em conjunto com alunos da
Universidade Federal Fluminense (UFF), através do seu Grupo de Trabalho e Estudos
sobre Políticas de Restrição e Privação de Liberdade, 79,5% dos adolescentes
cumprindo medidas nas unidades da capital se autodeclaram pretos ou pardos e 67%
tem renda familiar, contando com auxílios governamentais e recursos ilícitos, menor
que três salários mínimos. Esses adolescentes já estavam habituados a ser enquadrados
em estereótipos negativos sobre os jovens negros e pobres, dentre eles o de serem
tratados constantemente como suspeitos ou como envolvidos com o crime. A respeito
da supracitada categoria “envolvido-com” Checchetto, Muniz e Monteiro (2018)
apresentam a seguinte definição:

46 A pesquisa “Trajetória de Vida de Jovens em Situação de Privação de Liberdade no
Sistema Socioeducativo do Estado do Rio de Janeiro” apresentou dados sobre diversos temas
que envolvem os adolescentes do DEGASE. Esse estudo foi realizado pela Universidade
Federal Fluminense (UFF) em parceria com o DEGASE, coordenado pelos professores Claudia
Mendes e Elionaldo Julião.
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A categoria envolvido-com corresponde a um novo modo de produzir
suspeição, generalizada e recíproca, que busca capturar os sujeitos e
suas relações por meio de um discurso repercussivo e comprovatório.
Suas evidências resultariam de uma causação intencionalmente
arbitrária estabelecida entre o resgate seletivo do passado, o registro
enviesado do presente e a prospecção profética do futuro dos
indivíduos sob os cercos dos mecanismos de controle. Eis uma
rentabilidade: todos podem acontecer enredados nas tramas de
controle de cima, de baixo e ao redor, já que a política dos sentidos do
envolvimento leva às últimas consequências sua virtualidade,
apontando que se é, foi ou será (mais cedo ou mais tarde) envolvido.
(CHECCHETTO; MUNIZ; MONTEIRO, 2018: 2).

Em consequência a esses enquadramentos pejorativos, esses adolescentes já
sofreram algum tipo de violência, seja ela física ou moral, antes de serem
institucionalizados. As referidas violências vão desde o tratamento discriminatório até
os casos de agressões físicas em abordagens policiais ou no momento de sua apreensão.
Ademais, há um sentimento de desesperança em relação à punição de servidores da
segurança pública que sejam denunciados por agir de maneira violenta com esses
adolescentes. Assim, a maioria desses adolescentes já sofreu algum tipo de violência e a
cobrança acaba não gerando um sentimento de estranhamento na conduta agressiva do
agente. Em consequência de a atitude violenta dos agentes de segurança socioeducativa
não provocar estranhamento nesses adolescentes e de haver uma descrença na punição
dos agentes, apenas as cobranças tidas como excessivas pelos adolescentes podem
estimular uma denúncia.

3.2 Medo de retaliação

O socioeducando sabe que ao denunciar alguma agressão sofrida por um
agente de segurança socioeducativa o mesmo terá que ser identificado e a chance de
sofrer alguma represália do agente denunciado ou de outros agentes é muito grande.
Caso o adolescente sofra a cobrança no CENSE GCA e denuncie o agressor, é bem
provável que o adolescente não esteja mais na unidade quando o agente for notificado
da denúncia. Porém, mesmo o adolescente estando em outra unidade, ele sabe que não
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estará livre de retaliações. Em primeiro lugar porque os agentes se comunicam,
acarretando a possibilidade de que os agentes da unidade pra qual o adolescente foi
transferido façam a retaliação em consideração ao agente denunciado ou do próprio
agente denunciado ir até a unidade onde o denunciante está alojado para ele mesmo
fazê-la. Outra possibilidade de retaliação é quando o adolescente reincide no
cometimento de algum ato infracional e retorna para o sistema socioeducativo. Apesar
da não reincidência no ato infracional ser um dos principais, ou o principal, objetivo da
socioeducação, o DEGASE possui um alto índice de reincidência: 29% dos
adolescentes acabam retornando ao sistema socioeducativo, segundo pesquisa.47Vale
destacar que a cobrança por retaliação de uma denúncia do socioeducando se enquadra
na cobrança relatada no item 1.3. “Quando a cobrança já não é o bastante”, pois é
considerada uma ofensa direta à honra do agente. Portanto a cobrança na retaliação
provavelmente será ainda mais violenta do que a cobrança denunciada.

3.3 Alta demanda de produção laboral

Tanto os agentes de segurança socioeducativa quanto os membros da equipe
técnica são cobrados por um vasto quantitativo de produção laboral pela direção,
justificado principalmente pela constante superlotação das unidades do DEGASE e pela
alta rotatividade de adolescentes no CENSE GCA. É exigido da equipe técnica o
atendimento de todos os familiares dos adolescentes que comparecerem, durante o
horário de atendimento, na unidade. De acordo com as técnicas48 entrevistadas essa é a
principal demanda do diretor e é fonte de alguns desentendimentos entre os membros
da equipe técnica. Isto porque há uma divisão equitativa de quantos familiares cada
técnico deve atender e caso algum não possa cumprir sua parcela de atendimentos, pelos
mais variados motivos, os outros protestam por terem que atender a mais. Essa
conjuntura foi uma das justificativas, dadas por membros da equipe técnica em
entrevistas, da inviabilidade de um atendimento mais personalizado dos socioeducandos
47

Pesquisa intitulada "Trajetórias – Diagnóstico da Execução de Medidas Socioeducativas de
Meio Fechado no Estado do Rio de Janeiro”, sobre a trajetória de adolescentes em conflito com
a lei. O relatório foi feito numa parceria do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça da Infância e Juventude (CAO Infância e Juventude/MPRJ) e do Centro de Pesquisas
(Cenpe/MPRJ) com base na análise dos dados do Sistema de Identificação e Informação de
Adolescentes (Siiad) - alimentado pelo Degase - entre janeiro de 2008 e setembro de 2020.
48
O vocábulo foi colocado no feminino porque toda a equipe técnica (pedagogas, psicólogas
e assistentes sociais) no CENSE GCA, como em diversas outras unidades do DEGASE, é
composta unicamente por mulheres.
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no CENSE GCA. Uma assistente social me narrou uma dessas situações de
desentendimento em que outra técnica ao vê-la chamando um adolescente para um
atendimento, com o propósito de acompanhar um problema do mesmo, que não estava
na listagem do dia, proferiu a seguinte frase: “- Você pode atender quem você quiser,
mas eu não vou atender sua cota de familiares”.
É nesse momento em que a equipe técnica recebe o socioeducando e seus
respectivos familiares em uma sala de atendimento (a denominada visita técnica), que,
segundo relatos das técnicas, o adolescente se sente mais à vontade para expor alguma
agressão sofrida pelos agentes. Entretanto, devido à grande demanda de produtividade
da equipe técnica, esses atendimentos tendem a ser muito rápidos e objetivos. As
técnicas devem obrigatoriamente repassar aos familiares informações sobre as próximas
etapas da medida socioeducativa, como as datas de audiência e possíveis
encaminhamentos do socioeducando, e acaba não sobrando tempo hábil para uma
conversa mais aprofundada sobre como o adolescente está lidando com o cumprimento
da medida socioeducativa. Portanto, usualmente o socioeducando não é suscitado a
declarar como está sua relação com os outros socioeducandos e com os agentes de
segurança socioeducativa. Quando acontece de o adolescente, frente à técnica e aos
responsáveis, acusar algum agente de agredi-lo, ainda há dois grandes impasses a
consumação da denúncia: os responsáveis terem a concepção que o adolescente fez algo
errado para merecer a cobrança
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e os responsáveis não denunciarem devido ao medo

de que os agentes o agridam ainda mais (represália).
Além do atendimento na visita técnica, os membros da equipe técnica têm que
efetuar uma cota mínima de atendimentos aos socioeducandos e a consequente
elaboração de relatórios biopsicossociais dos mesmos. Entretanto, o ideal para a direção
da unidade seria que os técnicos atendessem todos os adolescentes que ingressaram
desde a noite anterior, ou seja, após o final do expediente da equipe técnica. Isto porque
os adolescentes apenas poderão ser encaminhados à outra unidade ou liberado aos seus
responsáveis após a elaboração de seus respectivos relatórios. Portanto a rotatividade do
CENSE GCA depende da produtividade dos membros da equipe técnica na elaboração
desses relatórios, não do esmero nos atendimentos. Membros da equipe técnica

49

Os itens 1.4.5. “As moralidades que justificam a cobrança” e 1.5.4. “Os limites da cobrança
segundo o socioeducando” também retratam esse conceito de que o adolescente faz por
merecer a agressão física do agente.
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intitularam o atendimento técnico do GCA de “atendimento Kinder Ovo50”, pois sempre
há uma surpresa em relação à quantidade de adolescentes que darão entrada na unidade
ou de quantas familiares irão aparecer para a visita técnica. Em consequência dessa alta
demanda de atendimentos e à intensa rotatividade de adolescentes dessa unidade, a
equipe técnica só consegue, na grande maioria das vezes, atender ao socioeducando por
uma única vez. Assim, diminuindo as possibilidades do adolescente entrar em contato
com as técnicas e poder informá-las de ter sofrido agressões pelos agentes. Ainda é
agravatório o fato de esses atendimentos serem realizados preferencialmente logo após a
entrada do adolescente na unidade, ou seja, sem ter decorrido tempo viável de ter
acontecido algum enfrentamento do mesmo com os agentes socioeducativos.
Apesar desse item se tratar de uma das justificativas para que não ocorram
tantas denúncias de agressões feitas por agentes de segurança socioeducativa, a alta
demanda laboral dos próprios agentes no CENSE GCA também influencia na reduzida
quantidade de denúncias. Os agentes tem que acompanhar toda a rotina dos
adolescentes na unidade, realizando as movimentações internas (refeições e
atendimentos técnicos), prepará-los e encaminhá-los para audiências, separá-los para
transferências a outras unidades ou liberações aos responsáveis, entre outras atividades.
Essa rotina agitada e focada majoritariamente em procedimentos de segurança reduz as
possibilidades de interação dos socioeducandos com ambas subcategorias de agentes: os
agentes “Linha Dura” e os agentes “Pão Doce.” Sendo que essa justificativa se refere
mais aos últimos, pois são esses agentes que buscam uma maior interação com os
socioeducandos e com os quais o adolescente teria a possibilidade, mesmo que remota,
de relatar alguma agressão. Conforme foi citado anteriormente, é muito diminuta a
possibilidade de um agente denunciar outro agente por agressão a adolescentes.
Contudo, caso houvesse uma maior chance de diálogo, esse agente poderia, no mínimo,
orientá-lo sobre seus direitos ou encaminhá-lo para a equipe técnica; suscitando assim
mais oportunidades do adolescente relatar a agressão sofrida.

3.4 Apenas casos de elevado grau de violência têm relevância

Basicamente, apenas os casos de elevado grau de violência ou casos de
agressão reincidente com o mesmo adolescente são levados à direção pela equipe
50

Em referência ao produto alimentício da fabricante Kinder: um ovo de chocolate que tem em
seu interior um brinde surpresa.
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técnica. Tendo como base a hipótese que a cobrança é uma prática naturalizada pelos
agentes de segurança socioeducativa e que a rotina laboral de todos os profissionais
socioeducativos é intensa, fomenta-se internamente a noção que a prática da cobrança,
por si só, não é motivadora o suficiente para levar uma denúncia à direção da unidade.
Durante uma entrevista, uma pedagoga do CENSE GCA proferiu a seguinte frase, que
ilustra convenientemente essa conjuntura: “Os casos de garotos que levam tapa na cara
não são levados à direção.” Demonstrando assim uma espécie de filtro, estabelecendo
que os casos de cobranças tidos como corriqueiros e que não gerem consequências no
âmbito externo (judiciário, Ministério Público, mídia) não são suficientes para
interromper o trâmite burocrático frenético do CENSE GCA. As técnicas também
relatam reações irônicas quando levam alguma denúncia, feita pelos socioeducandos ou
seus responsáveis, de insultos morais à direção, tais como o adolescente ser chamado de
vagabundo ou tralha, ter que andar com as mãos pra trás e olhando para baixo, entre
outros. A falta de compreensão e a desconsideração às agressões morais é devidamente
retratada por Cardoso de Oliveira (2008) no trecho a seguir:

Sempre que se discute a violência como um problema social tem-se
como referência a idéia do uso ilegítimo da força, ainda que
freqüentemente este aspecto seja tomado como dado, fazendo com que
a dimensão moral da violência seja pouco elaborada e mal
compreendida, mesmo quando constitui o cerne da agressão do ponto
de vista das vítimas. (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2008: 1).

A supracitada indiferença às agressões morais também pode ser considerada
um reflexo das desconsiderações, de uma maneira geral, em relação aos direitos
fundamentais desses adolescentes pelas instituições estatais. O tratamento dado ao
socioeducando desde o momento de sua apreensão difere da doutrina da proteção
integral idealizada pela Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU e adotada pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente, aproximando-se da antiga noção de situação
irregular51 do adolescente. Exemplos dessa desconsideração contínua aos direitos dos
adolescentes é a constante aplicação da medida socioeducativa de internação pelo
judiciário, ao contrário da determinação exposta no ECA de que essa medida seria
aplicada apenas excepcionalmente, e a notória má qualidade da estrutura física e do

51 O Código de Menores de 1979 utilizou o termo “situação irregular” para definir situações que
fugiam ao padrão normal da sociedade. Assim, as crianças e os adolescentes em situação
irregular não eram tratados como sujeitos de direitos, mas sim objeto de medidas judiciais.
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atendimento socioeducativo nas unidades de cumprimento de medidas. Portanto é
atribuído um peso menor às agressões morais aos socioeducandos, pois as mesmas são
apenas mais um produto, sem repercussões externas para o DEGASE, do desrespeito
aos direitos fundamentais desses adolescentes em conflito com a lei pelo Estado, por
intermédio de suas instituições.
3.5 Diálogo entre membro da equipe técnica e o coordenador do plantão

Caso haja um bom relacionamento entre o membro da equipe técnica e o
coordenador do plantão52 em que esteja ocorrendo algum caso de agressão relatado por
um socioeducando, existe a possibilidade de ocorrer uma conversa solicitando
providências antes que haja uma denúncia à direção. Esse bom relacionamento
normalmente é condicionado à reputação que o coordenador tem em relação a sua
conduta no atendimento socioeducativo dos adolescentes. Não necessariamente teria
que ser um coordenador de plantão “Pão Doce” ou “Mamãezada,” apenas não ter um
histórico de agressões ou conivência com plantões mais agressivos já seria suficiente
para ocorrência dessa negociação prévia à denúncia via diálogo. Também há a
possibilidade de que técnica e o agente já tenham um vínculo social53anterior, como foi
no caso dos agentes e os membros da equipe técnica, do concurso de 2011, que fizeram
o curso de formação juntos, em turmas mistas. Esse contato direto no curso de
formação, conforme afirmado em entrevistas com as duas categorias, facilitou esse
diálogo negociando o fim das cobranças, até mesmo da técnica diretamente com o
agente agressor. De acordo com relatos tanto de agentes socioeducativos quanto de
membros da equipe técnica existem plantões que costumam resolver tudo por
intermédio da cobrança, inviabilizando assim esse entendimento prévio entre o
coordenador e o membro da equipe técnica que impediria a denúncia de agressão.

3.6 Transferências prioritárias

Ocasionalmente são feitas solicitações, tanto por agentes de segurança
socioeducativa quanto por membros da equipe técnica, de priorização na transferência
52 Agente de segurança socioeducativa que exerce a supervisão e fiscalização de um plantão
em uma unidade de medida socioeducativa.
53 Inclusive, ocorreram alguns casamentos entre agentes de segurança socioeducativa e
membros da equipe técnica que frequentaram o mesmo curso de formação.
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para outra unidade do DEGASE dos adolescentes considerados problemáticos pelo
plantão e/ou que já tenham sofrido algum tipo de agressão. Esses pedidos normalmente
são feitos diretamente para os servidores lotados na Secretaria Técnica do CENSE GCA
(SETEC), onde ocorre todo o planejamento logístico de transferências dos
socioeducandos. Quando essas solicitações chegam à SETEC é que já ocorreram casos
de cobrança ao adolescente e tem-se o objetivo de evitar que elas ocorram novamente e
assim também evitar possíveis denúncias. Normalmente as transferências são planejadas
de acordo com o tempo de permanência do adolescente na unidade, ou seja, a prioridade
é de quem está há mais tempo na unidade e que já teve seu relatório biopsicossocial
elaborado. As transferências prioritárias são uma espécie de “fura-fila” na logística da
unidade, podendo até mesmo ocorrer, dependendo da urgência da situação, alguma
transferência sem o envio de documentos considerados imprescindíveis, como
determinações judiciais e o relatório biopsicossocial. Tal situação é acordada
verbalmente entre os diretores e condicionada ao envio posterior dos documentos
faltantes à unidade de destino.

3.7 Relotação de agentes de segurança socioeducativa

A direção da unidade por iniciativa própria ou por recomendação de outros
setores do DEGASE implementa a designação dos agentes de segurança socioeducativa
que estão reiteradamente sendo acusados de agressão ou que estão respondendo a algum
processo administrativo para exercer temporariamente outras funções na unidade. Essas
designações afastam temporariamente o agente do pátio com o propósito de evitar
denúncias ou maiores punições (suspensões, exoneração) ao mesmo, além de evitar
denúncias ao diretor por conivência às agressões praticadas. Dentre as funções
temporárias estão as atribuições administrativas e outras funções em que se tenha o
mínimo de contato com os adolescentes da unidade, como, por exemplo, atender aos
familiares dos adolescentes. Quando essa designação temporária para exercer outras
funções não é possível ou somente essa mudança não é o suficiente para evitar outras
complicações para o agente e para a unidade, negocia-se a relotação desses agentes para
outra unidade. A relotação desses agentes acusados de agredir os socioeducandos é o
último recurso utilizado pelos diretores de unidade. Isso uma vez que a cobrança é
considerada pelos agentes de segurança socioeducativa - lembrando-se que o cargo de
diretor usualmente é exercido por um agente - uma prática necessária para a preservação
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da segurança na unidade, a presença desses agentes é reputada como vantajosa por
alguns de seus pares.

3.8 Impedir a exposição negativa da instituição

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas apresenta como missão, em
seus documentos e sites oficiais, promover socioeducação no Estado do Rio de Janeiro,
favorecendo a formação de pessoas autônomas, cidadãos solidários e profissionais
competentes, possibilitando a construção de projetos de vida e a convivência familiar e
comunitária. Ademais, segundo o decreto54 de sua criação, o DEGASE tem dentre suas
principais competências promover, coordenar e controlar as ações pertinentes à
prevenção à ocorrência de ameaça ou violação aos direitos da criança e do adolescente e
à defesa e garantia dos direitos fundamentais e de proteção integral à criança e ao
adolescente, na forma da Constituição Federal e da legislação específica. Em síntese, o
DEGASE se legitima como instituição perante as leis por intermédio da socioeducação;
sendo essa difundida como uma educação para a não reincidência em atos infracionais.
Portanto, mesmo que a socioeducação não seja efetivamente aplicada, conforme o ECA
exige, na rotina das unidades de medidas socioeducativas, o DEGASE deve de alguma
maneira frustrar que as práticas punitivas naturalizadas em sua instituição sejam
divulgadas ao público externo.
As denúncias externas de agressões e torturas contra os adolescentes cumprindo
medidas

socioeducativas,

executadas

pelos

servidores55da própria

instituição,

demandam explicações sobre a manutenção dessas práticas no DEGASE. Em
consequência disso, os gestores empenham-se em resolver internamente os casos de
cobrança, conforme foi apresentado nas justificativas anteriores, para não expor
negativamente a instituição para o público externo. Porém, essas resoluções internas não
tem o objetivo de abolir essa prática e implementar um projeto pedagógico para que o
trabalho do agente se alinhe às determinações explicitadas nas legislações
socioeducativas. A instituição apenas pretende que essas ocorrências sejam dirimidas o
quanto antes e não tomem proporções que extravasem o âmbito interno. O DEGASE,

54 Decreto n.º 18.493, de 26 de janeiro de 1993: cria, sem aumento de despesa, na estrutura
básica da Secretaria de Estado de Justiça, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas –
DEGASE e dá outras providências.
55 Os quais têm como competência legal prevenir a ocorrência de ameaças ou violações aos
direitos dos adolescentes.
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com o objetivo de destoar das denúncias e publicações que evidenciam suas práticas
internas de agressões físicas aos socioeducandos e outras violações aos direitos
humanos, busca evidenciar práticas internas que estejam de acordo com as legislações
socioeducativas. Essas práticas são exteriorizadas por intermédio de suas publicações
institucionais, principalmente através de publicações sobre cursos de capacitação para
os socioeducandos e inserção no mercado de trabalho. A figura abaixo foi retirada de
uma reportagem do site oficial do DEGASE sobre um egresso que assinou um contrato
de trabalho como instrutor do Curso de Barbearia do CENSE Volta Redonda:
Figura 5 – Egresso do DEGASE assina contrato e se torna instrutor de curso profissionalizante.

Fonte: site oficial do DEGASE (2021)

Quando não é mais possível resolver internamente a ocorrência da cobrança e
a denúncia expõe a instituição, utiliza-se o pressuposto que é um caso isolado e que o
DEGASE repudia tal prática. Portanto o culpado é o agente de segurança socioeducativa
que diverge das práticas estabelecidas pelas legislações socioeducativas, não o
DEGASE como um todo. Os agentes de segurança socioeducativa entrevistados
declararam saber que serão penalizados pela instituição caso haja alguma violação à
segurança da unidade ou dos socioeducandos que ali estão. Outra questão apresentada
pelos agentes é que os mesmos devem exercer suas atribuições de segurança adaptandose à precariedade no sistema socioeducativo (falta de servidores, superlotação,
infraestrutura inapropriada), porém, sem que suas práticas punitivas sejam expostas ao
público externo à instituição. Distintivamente às publicações oficiais do DEGASE, os
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agentes de segurança socioeducativa, através de redes sociais e do site do Sind Degase,
publicitam reportagens e postagens referentes às atribuições de segurança e riscos
inerentes à sua profissão, ressaltando principalmente a periculosidade dos
socioeducandos. Lembrando-se que é essa suposta periculosidade dos adolescentes que
justifica, na maioria das vezes, o confronto direto com o adolescente com o objetivo de
se defender, quando o agente é denunciado por agressão. A próxima imagem foi retirada
de uma reportagem do jornal O Dia, colocada na seção de notícias do site oficial do
Sind DEGASE, sobre uma ocorrência de agressão aos agentes de segurança
socioeducativa pelos adolescentes internados na unidade EJLA:
Figura 6: Agentes do DEGASE são atacados por grupo de internos e ficam feridos.

Fonte: site oficial do Sind DEGASE (2018)
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa não teve a ambição de esmiuçar a presença da tendência
punitiva nas práticas dos agentes de segurança socioeducativa, muito menos convalidar
seus atos por intermédio das justificativas à prática da cobrança. Ademais, em relação
às denúncias referentes às violações à integridade física e psicológica dos
socioeducandos, me ative majoritariamente aos vieses dos profissionais socioeducativos
e das instituições envolvidas no procedimento da denúncia. Isto porque não pude
pesquisar mais afundo o ponto de vista dos adolescentes agredidos devido à
impossibilidade de comunicar-me com os mesmos. Concluo aqui essa dissertação de
mestrado tendo a certeza que ainda há muito a ser debatido sobre o tema e um pouco
frustrado, devido à pandemia, de não ter podido retornar ao meu antigo local de trabalho
para realizar meu trabalho de campo.
Inicialmente apresentei de forma bastante resumida a evolução histórica das
leis, programas e instituições referentes ao trato da criança e adolescente no Brasil.
Tendo como principais marcos legislativos o Código de Menores de 1927 com sua
doutrina menorista e o advento da doutrina da proteção integral vigente no Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA). Em contradição à evidente mudança nos ideias
expostos nas leis e programas, mantinha-se a internação dessas crianças e adolescentes
como estratégia escolhida pelo Estado para recuperá-los e o uso das políticas de
correção como forma de transformar suas condutas. Além disso, era comum o
aproveitamento de profissionais advindos da instituição anterior, como foi no caso da
transição dos funcionários das unidades do Serviço de Amparo ao Menor (SAM) para as
unidades da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM). Com isso as
velhas práticas punitivas desses profissionais contra os adolescentes internados se
perpetuam ao longo das mudanças legais e institucionais, além de serem agravadas
devido à superlotação das instituições de internação.
A partir das entrevistas com os agentes de segurança socioeducativa e da
minha vivência na instituição suscitou-se a hipótese que a cobrança, como forma de
impor a disciplina, ter sua integridade física preservada e manter a segurança da
unidade, é uma prática indispensável para a maioria dos agentes. Tive a oportunidade de
entrevistar agentes reconhecidos por seus pares como integrantes da subcategoria “Pão
Doce”, inclusive com o agente que foi denominado “Técnica de Coturno” no CENSE
GCA, e com agentes reconhecidos como integrantes da subcategoria “Linha Dura”.
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Todos os entrevistados relataram que a prática da cobrança é inevitável e que já tinham,
ao menos uma vez, agredido algum socioeducando em prol da segurança da unidade. A
diferença entre as duas subcategorias de agentes eram os limites e a frequência que eles
se utilizavam desse recurso punitivo. Outra constatação da pesquisa foi que a cobrança
pode ser aplicada de forma mais violenta e ganha novas denominações como
“socioeducar” e “implementar o ECA” quando a transgressão do socioeducando
envolve questões que são consideradas ofensivas à honra do agente, como por exemplo
as tentativas de fuga, as agressões aos agentes e as rebeliões.
Apesar

das

justificativas

apresentadas,

os

agentes

de

segurança

socioeducativa sabem que a cobrança não tem nenhum respaldo legal e que caso suas
agressões sejam denunciadas eles terão que prestar contas pela agressão. Essa
possibilidade de ser denunciado gera um clima de desconfiança interno, principalmente
em relação aos que mais se opõem à prática da cobrança como os membros da equipe
técnica e os agentes considerados mais afetos à socioeducação (“Pão Doce” ou
“Mamãezada”). De acordo com relatos de membros da Corregedoria a grande maioria
dos casos de denúncia em relação a agressões contra socioeducandos são resolvidas
internamente pela Corregedoria, tendo na advertência por escrito a sua forma mais
comum de punição formal ao agente. Porém quando a denúncia é recebida
externamente, pelo Ministério Público ou pelo Judiciário, ou é externada pela mídia o
enfoque deixa de ser somente o agente de segurança socioeducativa que cometeu a
agressão, mas também a instituição DEGASE que permitiu a agressão ao adolescente
em conflito com a lei enquanto deveria prevenir a ocorrência de ameaça ou violação aos
direitos da criança e do adolescente (Rio de Janeiro, 1993).
Concluindo, partindo da hipótese que a cobrança é uma prática naturalizada
entre os agentes de segurança socioeducativa, são os excessos que evidenciam essa
prática extramuros. Portanto não há um esforço institucional para o fim das agressões
aos adolescentes, e sim para que a imagem da instituição seja preservada como entidade
que promove a socioeducação no Estado do Rio de Janeiro. Por conseguinte, caso haja a
divulgação de algum caso de agressão aos socioeducandos, a instituição tem como
artifício culpabilizar individualmente o agente denunciado, retratando-o como um caso
à parte no sistema socioeducativo, uma exceção. O DEGASE, através de seus gestores,
exige do agente a ênfase em suas atribuições relacionadas à segurança da unidade em
seu cotidiano laboral. Isto porque os agentes compreendem que serão responsabilizados
pela instituição caso haja alguma falha na segurança da unidade; seja na hipótese de
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ocorrer uma rebelião, uma fuga ou um caso de agressão entre os socioeducandos, tudo
cairá na “conta” do agente de segurança socioeducativa. Conforme foi apresentado no
terceiro capítulo dessa dissertação, existem diversas formas das quais a denúncia da
prática da cobrança pode ser evitada, porém, não há subterfúgios para o agente quando
há alguma falha na segurança da unidade. Em outras palavras, há mais probabilidade de
um agente ser punido por alguma falha na segurança da unidade durante o seu plantão
do que ser punido por ter agredido um socioeducando.
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