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RESUMO: O presente trabalho visa analisar a violência juvenil feminina no Rio Grande do

Norte,  identificando  o  perfil  das  adolescentes  em  conflito  com  a  lei,  particularmente

daquelas que se encontram no sistema socioeducativo Padre João Maria, localizado em

Natal/RN.  Nesse  contexto,  procurei  realizar  uma  pesquisa  de  campo  na  Instituição,

analisando o contexto histórico e a aplicabilidade das medidas socioeducativas em termos

normativos  e  sociais.  Foco,  especialmente,  a  prática  do  ato  infracional,  buscando

compreender,  a  partir  dos  diferentes  discursos  produzidos  por  essas  jovens,  os

significados dessas práticas a partir  de suas próprias visões de mundo.  Outrossim, é

fundamental  investigar  os  discursos  produzidos  nesse  contexto  como  uma  dimensão

simbólica  da  vida  social,  onde  os  sujeitos  constroem suas  identidades  e,  ao  mesmo

tempo,  demarcam diferenças sociais,  econômicas,  ideológicas,  entre  outros  aspectos.

Esta  pesquisa  de campo é  uma investigação empírica  que se  baseia  na observação

participante (MALINOWSKI,  1978),  análise documental  (fotos,  documentos,  processos,

dados históricos e estatísticos), entrevistas e conversas informais.  Foi estabelecido que

as  pessoas  que  participaram  do  trabalho  deverão  ter  seus  nomes  mantidos  em

anonimato, utilizei nomes fictícios nas entrevistas, uma vez que é essencial a preservação
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de sua integridade, tal como previsto legalmente. As fotos disponíveis, nos anexos, foram

obtidas com autorização do Ceduc (Centro Educacional) para poder usá-las na minha

pesquisa.  Palavras  chave: Violência  Juvenil;  Sistema  socioeducativo;  Ato  infracional;

Adolescentes.

INTRODUÇÃO

O trabalho é fruto de uma pesquisa etnográfica realizada no período compreendido entre

setembro de 2014 a julho de 2015. Parto inicialmente de aspectos gerais (normatizações

e rotinas), para depois focar os relatos das adolescentes em conflito com a lei e buscar

entender  seus significados,  quais  os  motivos  que a  levaram a se  envolverem com a

criminalidade.

À título de introdução, o CEDUC (Centro Educacional) Pe. João Maria é considerado uma

instituição pública pertencente à FUNDAC/ RN (Fundação de Assistência à Criança e ao

Adolescente). Está localizado na Zona Norte de Natal/RN no conjunto Santa Catarina –

Bairro Potengi e tem como objetivo atender adolescentes do sexo feminino, na faixa etária

acima de 12 a 18 anos não completos, autoras de atos infracionais, para cumprimento de

medidas socioeducativas de internação provisória1, internação2 e semiliberdade3. Durante

a pesquisa, abrigava em torno de treze internas na unidade, na faixa etária de 14 a 18

anos incompletos4. 

Durante minha pesquisa, entrevistei as internas na instituição, acompanhando parte de

suas  rotinas,  atividades  desenvolvidas  pelas  entre  educandas  e  educadores,  como

oficinas  de  dedoche,  bonecas  de  pano,  dobraduras,  origamis,  artesanatos,  curso  de

bijuterias.  Também  analisei  os  relatórios  processuais  e  conversei  informalmente  com

educadores  e  funcionários  da  Unidade.  Presenciei  situações  de  alegrias  e  conflitos,

tensões, escutei gritarias e o bater nas grades dos alojamentos, além de discussões entre

as adolescentes com algumas educadoras.

A partir dessas experiências, mergulhei em um universo ao qual nunca tinha me deparado

antes. Era um universo que queria compreender mais e que exigia, da minha parte, a su-

peração de medos e desafios específicos. Desde o início, sabia que o contato com os su-

1  É a internação anterior à sentença, por prazo máximo de 45 dias. 
2  A internação só pode ser aplicada se tratar de ato cometido com violência ou grave ameaça, por

cometimento reiterado de infrações graves ou por descumprimento continuado e não justificável  de
medida aplicada. É necessária a reavaliação da situação do menor do adolescente a cada 6 meses e
tem o limite máximo de 3 anos.

3  É a medida aplicada que possibilita o retorno do menor ao meio social, não podendo ser aplicada por
tempo determinado e tendo como requisito a frequência à escola e ao sistema profissionalizante.

4  Note-se, aliás, que a rotatividade de meninas que ingressam na unidade é grande, variando, desde
2014, entre oito a treze internas. 



jeitos da instituição não seria fácil, como não foi em todo o percurso da pesquisa. Todavia,

estava motivada a conhecer um pouco mais a realidade das adolescentes e entender os

delitos praticados por elas dentro de uma perspectiva social e normativa. 
Contudo, em cada oportunidade que eu tinha, tentava estabelecer um diálogo com esse

grupo e percebia, que cada momento presenciado, era um registro importante para minha

pesquisa e para tentar compreender o que essas adolescentes pensam e como significam

os atos infracionais por elas cometidos. 

É por meio do discurso, das vozes das adolescentes, que encontramos as representações

delas acerca dos delitos cometidos e entendemos como esses eventos são constitutivos

de uma sua própria  identidade (em termos sociais  e  individuais).  Foram as melhores

fontes de dados por permitirem tecer importantes leituras sobre a situação de cada jovem,

a carga emocional a qual estão submetidas, bem como as tensões nada declaradas nos

documentos oficiais. Percebi como modo de falar no campo é desafiante, bem como é

importante saber ouvir e interpretar o discurso, as gírias, seus relatos formais e informais

e os aspectos simbólicos ali presentes como aponta Geertz (1989). O relativismo foi uma

ferramenta  fundamental,  na  medida  em  que,  entre  outras  coisas,  ensina  que  não

podemos compreender os fatos sem compreender o ponto de vista do outro.   

No percurso, percebi também como os Ceduc são espaços sociais marcados por dispu-

tas, hierarquias e arbitrariedades na medida em que as punições, normas, leis são impos-

tas aos adolescentes como forma de responsabilização por atos infracionais elencados no

Estatuto da Criança e do Adolescente. Diga-se, de passagem, medidas socioeducativas

de caráter de privação de liberdade são formas de preconizar uma Política de Proteção

Integral e partem do aparato legal do Estado, a partir  da promulgação do Estatuto da

Criança e do Adolescente (ECA).

Ressalto, que o discurso da violência e o imaginário social ao qual está vinculado é parte

de um processo histórico-cultural que eclodiu na fase de democratização e urbanização

do Brasil na década de 80. A partir do final da década de 1980 estamos diante de um

novo momento marcado pela luta em prol da defesa de crianças e adolescentes, que

culminou com a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, cujos princípios

estão expressos na Constituição de 1988. Nesse contexto, internacionalmente, o Brasil se

tornou um país signatário da Convenção Internacional criada em 1989 sobre os direitos

da criança, bem como das Regras mínimas das Nações para administração da Justiça

Juvenil – cunhadas pelas Nações Unidas para proteção de jovens privados de liberdade. 

No contexto atual, o tema é de grande relevância na medida em que estamos em um

período de transição com a discussão do Estatuto  da Criança e do Adolescente  e a



proposta  da  redução  da  maioridade  penal,  o  que  tem  gerado  uma  série  de

questionamentos e debates, corroborando para reproduzir um imaginário marcado pela

violência e pelo medo. Para Caldeira (2003), aliás, o medo revela angústia quando as

relações sociais não podem ser decodificadas, criando uma alusão de que a violência

está sendo ampliada.

Ou seja, apesar das normativas legais elaboradas com o Constituição Federal de 1988 e

o ECA, o Estado não conseguiu promover sua pacificação social que deveria garantir o

sentimento de segurança, preocupando-se com apenas com o aumento da repressão e

com  a  intensificação  das  práticas  punitivas.  Nesse  cenário  a  violência,  enquanto

representação, acaba assumindo um caráter negativo e os adolescentes se apresentam

como protagonistas de sua própria trajetória de vida e no mundo do crime, como veremos

adiante. 

PENSANDO O CONTEXTO LOCAL

Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),  os adolescentes e

crianças  não  cometem  crimes  e  sim  atos  infracionais,  já  que  não  há  requisito  de

culpabilidade, pressuposto de aplicação da pena. Em várias ocasiões vem se discutindo a

questão  da  gravidade  do  ato  infracional,  como  indicador  isolado,  que  não  justifica  a

adoção de uma medida mais severa. Tampouco basta agregar-se à gravidade do ato

infracional menções genéricas a passagens anteriores, maus antecedentes, vida ociosa,

falta de respaldo familiar5. 

Porém, não só a estrutura familiar pode ser apontada como fator determinante no

cometimento de ato infracional pelo adolescente, mas a estrutura social também, falta de

sonhos, desejo por uma vida de ostentação, dinheiro fácil, dentre outros fatores. Isto é, as

políticas sociais básicas, a saúde, a escola, o lazer, o estado e a sociedade são fatores

que interferem no contexto e devem ser questões consideradas. 

Quanto as medidas socioeducativas estão previstas no art. 112, do ECA, e são aplicadas

quando  o  adolescente  pratica  algum  ato  infracional.  Verificada  a  prática  de  ato

infracional,  a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes

medidas: advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à comunidade;

liberdade assistida; inserção em regime de semiliberdade; internação em estabelecimento

educacional. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de

5  A simples alusão ao fato de que o adolescente não desfruta de amparo familiar que o potencialize a
desfrutar do processo socioeducativo em meio semiaberto não é suficiente para motivar a privação total
da sua liberdade, até mesmo pela própria excepcionalidade da medida, restando caracterizada a afronta
aos objetivos do sistema.



cumpri-la,  as  circunstâncias  e  a  gravidade  da  infração.  Em  hipótese  alguma  e  sob

pretexto  algum,  será  admitida  a  prestação  de  trabalho  forçado.  Os  adolescentes

portadores  de  doença  ou  deficiência  mental  receberão  tratamento  individual  e

especializado, em local adequado às suas condições.

Ao meu ver, as medidas socioeducativas elencadas na Constituição Federal de 1988 e no

ECA têm como objetivo na teoria a inserção do adolescente na família e na sociedade,

além da prevenção da delinquência. Nos dias de hoje, podemos chegar à conclusão de

que as medidas socioeducativas na prática têm mais caráter punitivo do que pedagógico,

visto que não se tem obtido a ressocialização do adolescente na maioria dos casos, o que

acontece por não haver uma implementação concreta do que o ECA prega em sua teoria.

Isso  é  importante  para  que  se  tenha  a  efetivação  das  políticas  sociais  básicas,

assistenciais e programas de proteção especial (destinados às crianças e adolescentes

em situação de risco pessoal e/ou social), vale dizer, com o Estado vindo a cumprir seu

papel institucional.

As  medidas  socioeducativas,  por  mais  que  sejam  importantes,  dependem,  para  sua

efetiva  aplicabilidade,  de  políticas  públicas  e  sociais  nesse  sentido.  Atualmente  se

mostram distantes de alcançar os objetivos propostos, já que hoje notamos que a maioria

dos adolescentes recebem essas medidas e logo cometem outro ato infracional, não se

conscientizando do ato que cometem. Essa é a realidade não só de Natal, mas em todo

país,  por  não existir  muitos programas sociais  capazes de reeducar  e  ressocializar  o

jovem (ao contrário,  inclusive).  Até  mesmo a  família,  muitas  vezes,  não reconhece o

trabalho  realizado  pelos  profissionais  especializados  para  executar  tais  medidas,

consideradas “brandas demais”. 

Particularmente,  percebo  a  dificuldade  de  implementação  dos  ideais  do  Estatuto  da

Criança e do Adolescente no RN por não apresentar, na prática, seu objetivo pedagógico

e protetivo – o que se nota é a ausência de estrutura para isso. Isto é, mesmo possuindo

legislação avançada voltada à proteção de classe infanto juvenil, o RN e o país em que

vivemos  não  consegue  conferir-lhe  aplicabilidade,  não  enxergando  a  realidade  do

adolescente em conflito com a lei e muitas vezes de sua família.

O sistema socioeducativo Ceduc Pe. João Maria/RN, por sua vez, atende as adolescentes

do  sexo  feminino  aplicando  três  medidas  socioeducativas:  Internação  Provisória,

Internação, Semiliberdade. No ano de 2014, o Serviço Social desse Ceduc atendeu em

média 50 (cinquenta) adolescentes oriundas de interiores e da capital do Estado do Rio

Grande do Norte, sendo 02 de outros estados (Paraíba e Ceará). A tabela a seguir mostra



o quadro de atendimento as adolescentes do período de julho de 2014 até julho de 2015.

Nesse período o número de adolescentes na instituição variou entre 07 a 13 internas.

Essa informação tem como referência a partir da data de nomeação da atual diretora do

Ceduc, em 08 de agosto de 2014. 
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Fonte: Raphaella Câmara, realizada em Julho de 2015.

É importante analisar a violência como um campo de experiências e sociabilidades em

meio  aos  acontecimentos  e  contextos  sociais  específicos.  Em Natal,  a  violência  tem

gerado  um duelo  entre  vítimas  (não  violentas)  e  sujeitos  (protagonistas  da  violência)

ocorrendo maior participação dos jovens na criminalidade, principalmente, o ingresso das

adolescentes “mulheres”.  A imagem do adolescente em conflito com a lei, por outro lado,

se apresenta como na maioria dos discursos midiáticos, que enfatizam a periculosidade

social  do  jovem  delinquente,  que  é  considerado  violento  e  perverso,  entre  outros

aspectos.

O imaginário anterior, contudo, permanece e a busca por maior repressão a esse grupo

ganha coro e se fortalece nos discursos midiáticos e da polícia, sejam discursos fictícios

ou não.  Para o senso comum, aliás, as adolescentes envolvidas na criminalidade são

muitas vezes consideradas como desviantes, que vêm de uma família desestruturada,

que se drogam e fazem programas (prostituição). 

Na pesquisa em que realizei, além de dramas e de situações de vulnerabilidade, percebi

também que a violência (e o cometimento de atos infracionais), também é um fator de

empoderamento para essas meninas, que “dominam” suas famílias (especialmente mães)

e que tomam esse caminho como uma opção de vida, almejando, inclusive, a alcançar

posições  de  liderança  dentro  do  crime,  aspectos  também  abordados  por  Ribeiro  de

Oliveira  para  o  contexto  de  Pernambuco  (2012  tese  de  doutorado  crime  é  coisa  de

mulher).       



EM  CAMPO:  CONSIDERAÇÕES  ETNOGRÁFICAS  SOBRE  O  SISTEMA

SOCIOEDUCATIVO FEMININO DE NATAL

A atual Instituição apresenta ou “aparenta ser” um ambiente limpo, organizado, com uma

boa administração (diretora e vice diretora) e estrutura física, além de ter um número

reduzido de internas atendidas, diferentemente do CEDUC masculino Pitimbu/RN.

As jovens participam de uma rotina institucionalizada pela Unidade de segunda à sexta

feira, quais sejam: pela manhã, tomam banho, café da manhã e participam de atividades

pedagógicas obrigatórias (que detalharemos a seguir)  e que são finalizadas às 11:30,

quando devem almoçar.  Após o almoço, tem um horário para repouso e, no turno de

tarde,  participam de  oficinas,  atendimento,  tarefas  de  limpeza  do  ambiente,  assistem

televisão  e  jantam às  18:30.  Posteriormente,  tem horário  de  programação  livre  para

leitura,  trabalhos artesanais ou outros  de consonância as regras  da instituição e,  por

último,  o  recolhimento  aos dormitórios,  às 22 horas.  Apenas um dia da semana elas

podem receber um telefonema dos familiares e um dia também recebem a visita dos

mesmos  no  período  de  tarde  das  14h  às  16h.  Nos  finais  de  semana  as  meninas

participam da limpeza geral do ambiente, como quarto, tem banho de sol e arrumam seus

cabelos e unhas (é um dia de beleza). 

As atividades pedagógicas desenvolvidas envolvem a elaboração artesanal  de objetos

como chaveiros, bonecas de pano, caixas, porta lápis de origami, etc. O resultado dessa

produção muitas vezes fica com o adolescente ou é oferecido para os familiares como

forma de recordação. Em algumas feiras ou mostras de artesanatos o material é exposto

e vendido, tendo o lucro convertido na compra de mais materiais para a continuidade da

oficina. Além dessas oficinas ocupacionais, ministradas pelos educadores (com formação

em pedagogia ou magistério) e pela própria Diretora. Nelas são confeccionados objetos

de arte utilizando material reciclado de papéis, jornais, revistas, palitos de picolé, garrafas,

cordões, latas, entre outros, como também são exibidos vídeos e palestras educativas. 

Com relação ao ensino, as adolescentes em conflito com a lei estão matriculadas

nas escolas ao redor do Ceduc, mas apenas aquelas de regime de semiliberdade que tem

o direito a frequentar a escola, enquanto as demais em regime de internação e internação

provisória são matriculadas também em escolas externas, mas não podem frequentar,

sendo  as  provas  e  material  de  estudo  enviado  a  unidade  de  internação  para  os

educadores  da  Instituição  ensinarem  as  adolescentes.  No  entanto,  as  rotinas

institucionais,  a qualidade da educação e o incentivo ao aprendizado ficam a desejar



como pude perceber através dos relatos tanto de minhas interlocutoras. Superar essa

questão, e implementar uma educação voltada para a cidadania, ao final, parece ser o

desafio6.

O centro educacional  Padre João Maria, por outro lado, está marcado por ações que

marcam a personalidade das meninas. Muitas vezes elas fingem está tudo sobre controle,

se comportando bem, mas quando algum educador reprime determinadas condutas e

atitudes, dão início a xingamentos, bagunças e acabam indo para reflexão (ou castigo em

um quarto solitário), por causa da indisciplina. Já ocorreram casos de violências físicas e

de insultos morais dentro da instituição, envolvendo as próprias internas e as internas e

educadores. E essas formas de violência marcam a presença das adolescentes,  pois

querem ser notadas, ouvidas a todo tempo. O sistema socioeducativo feminino em Natal,

portanto, limita-se a esclarecer e orientar a adolescente sobre o motivo e o sentido da

medida que lhe foi aplicada, impor-lhes limites e compromissos que devem assumir e os

padrões de condutas que devem ser alcançados.

TRAJETÓRIAS SOBRE OS ATOS INFRACIONAIS

Neste tópico busco focar os relatos que ouvi das jovens sobre a violência, ainda que esse

seja um exercício inicial. Demonstrarei que, para elas, se a violência já fazia parte de seu

cotidiano,  entendem  que,  uma  vez  tipificadas  legalmente  como  “autoras  de  delito”,

passam a ser submetidas a diferentes formas de violência perpetuadas por agentes dos

próprios agentes do Estado (que deveriam protegê-las) e isso é legitimado socialmente.

Tentarei, mostrar através das vozes das adolescentes que entrevistei, suas relações com

o meio em que vivem, partindo de uma reflexão sobre os atos infracionais praticados

independente da sua posição social. Como diz Misse (2006, p. 34): “o crime não é um

privilégio de classe”. No entanto, existem “práticas criminais” efetivamente associadas às

condições de vida, sociabilidade e habitação de segmentos” marginalizados nas grandes

metrópoles  brasileiras,  que  a  representação  social  privilegia  como objeto  principal  do

“medo da violência”  atualmente existente.  A maioria  das adolescentes dessa Unidade

cometeu os seguintes atos infracionais: homicídio, tráfico de drogas, roubo, assalto, nessa

ordem. 

As  adolescentes  do  Ceduc  Pe.  João  Maria  /RN relataram que  foram influenciadas  a

cometer o ato infracional por amigos, namorados, envolvimento com drogas e álcool, por

escolha  própria,  pelo  “status”  e  dinheiro  fácil  de  adquirir.  A visão  mais  comum  que

6 ARENDT, Hannah. "Sobre a Violência", Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 1994



encontramos nos discursos da sociedade é a crítica quanto o aumento da desigualdade. 

Mas vejo que a questão da criminalidade juvenil  não se resume apenas as questões

socioeconômicas, mas envolve ainda a falta de sonho, a vontade de consumir cada vez

mais, entre outros aspectos. Muitas são consideradas mentoras do crime, se consideram

ousadas e não tem medo das consequências. Uma delas, aliás, me disse: “se for para eu

morrer, prefiro matar, melhor ser assassina do que defunta”.

O  tráfico  de  drogas,  como  um  dos  atos  infracionais  mais  cometidos  entre  as

entrevistadas, é o que representa para elas o mundo do crime, pois tem uma relação

direta com o consumir e é “dinheiro fácil”. Aliás, é importante esclarecer que a opção pelo

tráfico é e não é uma questão de escolha. Como me disseram as próprias adolescentes,

elas têm autonomia de fazer suas escolhas de forma consciente, mas, ao mesmo tempo,

reconhecem uma situação de vulnerabilidade que as leva a cometer esses atos. 

Segundo Ribeiro de Oliveira (2012) suas interlocutoras atuam em assaltos de grande

porte  e  são  capazes  de  empunhar  armas,  formar  quadrilhas  na  posição  de  chefia;

falsificar  documentos  e  traficar  entorpecentes  na  posição  de  chefes  e/ou  de

administradoras  do  comércio  ilegal,  bem  como  elaboração  e  executam  sequestros,

homicídios e práticas corporais violentas. Mulheres jovens, especialmente, apresentam

comportamentos de liderança e comando nas suas práticas criminosas, assumindo uma

posição  ativa  de  enfrentamento  e  de  tomada  de  decisões,  tanto  nos  momentos  de

planejamento, como nos momentos de execução das práticas ilícitas empreendidas, como

também pude constatar.

Algumas meninas do Ceduc Padre João Maria/RN agem dessa forma por saber que a

punição não pode ultrapassar de 03 anos na instituição de reabilitação e depois são livres.

Muitas  vezes  não  levam  tão  a  sério  permanecer  no  Ceduc  cumprindo  medidas

socioeducativas, já que o período que responderá pelo ato infracional será por um tempo

curto  e  com  bom  comportamento  pensam  em  conseguir  uma  liberdade  assistida  ou

semiliberdade.  Pelo  que  observo  algumas  tentam  cumprir  as  normas,  realizar  as

atividades para que possam sair logo da instituição. Por outro lado, pelo que percebi,

alguns  pais  ajudam  na  reabilitação  de  suas  filhas,  incentivando-as  para  cumprir  as

medidas corretamente, embora só dependa delas para conseguir sua liberdade, enquanto

outros pais são manipulados por suas filhas. A seguir, passo a apresentar fragmentos das

entrevistas  realizadas  com cada  uma delas,  para  depois  apresentar  minha  análise  a

respeito. Vejamos os “relatos de casos” seguintes.   



RELATOS DE CASOS: ENTREVISTAS, VOZES E IMPRESSÕES

 

Caso 1:  Selena, 16 anos, 7º ano do Ensino fundamental.  “Não sei  por que entrei  no

mundo das drogas, não foi ninguém que me influenciou a usar, conheci a pessoa que me

passou a droga durante a festa”. A adolescente começou a usar drogas aos 13 anos por

vontade própria,  mas os colegas da escola lhe ofereceram e incentivaram. Depois se

envolveu no tráfico de drogas respondendo pelo art. 33. Para a adolescente, a ideia de

usar drogas surgiu do nada na sua cabeça e disse que sabe que o destino de quem se

envolve com as drogas é cadeia ou cemitério. Além disso praticou o crime de roubo junto

com outros dois adolescentes (Art. 157 do CP -  pressupõe o emprego de violência ou

grave  ameaça  à  pessoa)  com  uso  de  arma  de  fogo,  bem  como  se  identifica  como

consumidora de drogas ilícitas. Diante do quadro, a  mãe reage com revolta, afirmando

que não esperava que ela fosse se envolver com o “crime” e que se sente abalada por

essa  conduta.  Em  dezembro,  foi  entregue  à  mãe,  respondendo  hoje  em  liberdade

assistida. 

Caso 2: Laura, 16 anos, 7º ano do Ensino Fundamental. Disse que praticou o assalto

para vender o celular e repartir o dinheiro com um amigo e com o dinheiro comprar algo

que precisasse; é do conhecimento dela que o amigo usa drogas e pratica assaltos para

manter o vício. Ela disse que bebe só nos finais de semana e usa drogas, mas que não

faz uso de remédios controlados e nunca foi internada por tratamento. Foi apreendida em

flagrante no bairro de Felipe Camarão, onde reside. Disse também que seu vizinho a viu

com um rapaz praticando o assalto e gritou: Pega ladrão! Foi quando populares correram

e seguraram-na, juntamente com seu amigo.

 

Caso 3: Samanta, 14 anos, 6º ano do Ensino Fundamental. A adolescente teve várias

passagens pelo Ceduc e atualmente está evadida. Já cometeu homicídio, roubo e furto

(Art.  155 do CP -  é a subtração pura e simples de coisa móvel alheia, sem violência

contra a pessoa). Afirma-se como usuária de drogas como cocaína, fazendo uso também

do remédio Rivotrol. Mostra-se aparentemente tranquila, às vezes demonstrando atitude

de  submissão  a  outra  sócioeducanda  mais  antiga.  Falou  que  tem  muito  medo  de

permanecer institucionalizada neste centro educacional por um período muito longo e que

se arrepende de tudo que fez, se referindo aos atos infracionais cometidos e a companhia

de “amizades” que incentivaram a fazer uso de entorpecentes. Em conversa informal com

o pai, o mesmo nos disse que sempre a aconselhou. E apesar de tudo está sempre ao



lado  dela.  Disse  também  que  a  mãe  biológica  a  abandonou  assim  que  saiu  da

maternidade, ficando a adolescente sob os cuidados dele e de sua mãe (avó paterna). 

Caso 4: Dyna, 17 anos, 1º ano do Ensino Médio, responde por homicídio. Confessa que

matou uma vítima de 16 anos, agindo como autora do ato infracional. Dyna assim que

chegou ao Ceduc, não tinha comportamento satisfatório, incentiva outras internas a fazer

tumultos, causando bagunça e desordem na unidade. "Hoje, como nunca, eu jamais teria

feito o que fiz. Não estou 100%, mas eu mudei e estou usando mais inteligência. Amigo

que é amigo leva para o caminho do bem e não influencia para o mal". A adolescente

disse à sua amiga, coautora do delito e que se encontra no Ceduc também, não iria

mentir para o juiz no dia da audiência e que iria colaborar na investigação. "Eles já sabem

da verdade e fazer as coisas sem pensar, só me faz refletir sobre isso". Contou ainda que

a vítima pensava que ela e sua amiga estavam de caso com o amigo delas, no qual a

vítima era interessada e, por essa questão, passou a ameaçar as meninas. Os amigos em

comum influenciaram a vítima ficar contra elas. Foi por esse motivo que Dyna, Fernanda e

o rapaz que a vítima queria namorar preparam uma emboscada e levaram-na para o

"cheiro do queijo" - local onde a pessoa leva alguém para matar. Nesse lugar beberam

muito e se drogaram. Então Dyna resolveu levar a diante o plano e agrediu a vítima com

60  lesões  provocadas  por  punhal  e  faca.  Depois  do  ocorrido  conseguiu,  junto  com

Fernanda, ficar três meses foragida, até ser detida. Sobre o Ceduc, afirma que “é difícil

ficar longe das pessoas que amamos. Não que aqui no Ceduc seja ruim, mas sinto falta

de casa. Lá no interior não tenho mais vida. Já pensei em me matar. São poucos o que

dão valor a mim depois do que eu fiz. É difícil ficar aqui 9 meses como estou. Porque é

estressante demais e sinto um desespero grande aqui". 

Caso 5: Fernanda, atualmente com 18 anos, 9º ano do Ensino Fundamental. Responde

por homicídio, mas em regime de semiliberdade. Foi coautora de Dyna. Segundo ela, se

envolveu com as drogas após o falecimento de sua mãe, há cerca de três anos e, por

esse motivo, já teve passagem pela polícia duas vezes, afirmando ter sido “influenciada

por  amizades”.  Ela  se  diz  arrependida  por  ter  participado  do  crime  (ajudou  no

planejamento do crime, ocultação de cadáver com Dyna e o amigo, além de ter ido ao

enterro da vítima e chorado a morte da adolescente). Disse que foi motivada por boatos

de  que  a  vítima  estava  querendo  “pegá-la”.  Na  Instituição,  mantém  um  bom

relacionamento com os funcionários, os respeita e procura se comportar bem. Em relação

às educandas, disse: “Aqui no Ceduc a convivência com as meninas é mais ou menos



tranquila. Às vezes tem algumas meninas que querem botar terror pra cima das novatas,

querendo ser mais que as outras. Mas com o tempo a gente nota que não fazem nada,

até porque não querem se prejudicar. As vezes querem dá uma de bravas por conta do

medo que sentem uma das outras. Ai, tipo, pensam que se elas brabas, não vão bolir com

elas.  Pensam que,  sendo bravas,  as pessoas vão ter  medo delas e que vão ser me

respeitadas por isso”. O seu pai, por sua vez, falou que ela sempre foi boa filha e que

recebe ajuda de sua irmã na criação, desde a morte da mãe. Ele acredita que sua filha

não vai  reincidir,  e  que  estará  sempre ao  seu  lado,  orientando-a  da melhor  maneira

possível. 

Caso 6: Isaura, 17 anos, 9º ano do Ensino Fundamental. Respondeu por ato infracional

de roubo mediante grave ameaça. O crime ocorreu da seguinte forma: ela estava na

garupa  da  motocicleta  de  seu  amigo  e  anunciaram  o  assalto.  O  amigo  foi  quem  a

convidou a praticar o evento. Ele anunciava o assalto enquanto ela ficava responsável em

recolher os pertences das pessoas. Ela disse que foi a primeira vez que fez isso.

Caso 7: Giovana, de 14 anos. Parou no 4º ano do ensino fundamental. Respondeu por

tráfico  de  drogas  e  assalto  a  mão armada (faca)  e  disse  também que  é  usuária  de

maconha. Saiu do Ceduc em 10 de dezembro de 2014 e hoje responde em liberdade

assistida.  Segundo  relatou,  esse  ato  foi  o  1º  em  que  foi  apreendida,  mas  já  tinha

realizados  outros.  Vendeu  “trouxinhas”  de  maconha  por  5  reais  e  disse  que  fumava

maconha -   mas diz que não é viciada. Foi  presa porque a mãe ligou para a polícia

quando a viu em casa cortando a droga para vender. Fez assalto anteriormente, praticou

roubo  de celular,  ameaçando a  vítima  com uma faca para,  posteriormente,  vender  o

celular em boca de fumo e pagar a dívida da droga por ela consumida. Giovana diz que já

faz quatro anos que não estuda, que passa o dia na rua. Que não pára quieta em casa

porque não tem o que comer. A mãe, por sua vez, disse que a adolescente não estuda

porque não quer e que não come, pois não prepara a comida (já que a mãe sai para

trabalhar em casa de manhã e só chega à noite). A mãe disse que já sofreu ameaças por

parte da filha e por isso a mãe com medo de sofrer uma agressão dorme de porta fechada

A adolescente disse à sua genitora: “Você sabe o que acontece com caboeta? Caboeta,

né? Caboeta é para morrer”. Isso foi um ato infracional análogo ao crime de ameaça. 

Caso 8: Amanda de 14 anos, está no 6º ano do ensino fundamental: “A pessoa quando se

envolve com isso não pensa, só pensa depois das consequências, que faz essas coisas,



mas antes pensa que sabe o que é certo e o que é errado”. Ela disse que não estuda e

faz tempo que tentou voltar aos estudos, mas dava trabalho na medida em que não queria

realizar as atividades propostas em sala de aula. A adolescente falou que entrou no crime

por escolha própria (usava drogas, se prostituía e traficava) e depois de entrar no tráfico

não se prostituía mais, já que sua mãe lhe dava as coisas que necessitava. “A intenção

em vender a droga é para ganhar o dinheiro; mas não quero ser vendedora de drogas

como profissão no futuro e nem sei por que fiz isso.” Complementa: “Eu sei o meu destino

e de quem se envolve com as drogas e esse destino é a cadeia ou o cemitério”. Amanda

também contou que aos 11 anos foi para casa de passagem, de onde fugia e depois se

entregava novamente. Fez isso durante um período de 8 meses. Passou a vender drogas

quando  começou  a  namorar  um  rapaz  traficante.  Ele  comandava  todo  o  Presídio

"Pereirão"  de Caicó/RN. Então quando ele  foi  preso ela  vendia a droga para ele  em

Parelhas e em outras cidades vizinhas e o comando saía de dentro do presídio. O que

sobrava da droga dele,  ela  vendia e repartia  o  dinheiro  com ele.  O que me chamou

atenção na conversa com a adolescente foi o fato da mãe do namorado dela guardar as

drogas e o dinheiro  dele,  já  que estava  preso.  Ela  me contou que em uma semana

faturava uma média de oitocentos reais e nos finais de semana a procura aumentava e

ela lucrava mais de um mil reais. Relatou ainda que entrou nesse meio porque queria

comprar coisas boas e se vestir bem. Seu desejo era “comprar, consumir e ostentar”, já

que adora moda e a mãe só comprava roupas infantis para ela. Resolveu entrar no tráfico

pelo dinheiro, mas não quis se envolver com assalto porque acha mais perigoso. Contou

que sua família era vulnerável e mãe era usuária de drogas, mas depois que conheceu

seu padrasto abandonou as drogas e hoje tem uma nova vida. Ela disse que consegue

moderar a droga e não é a droga que a modera. Quando perguntei se ela conseguisse

uma medida de semiliberdade voltaria a usar drogas e a traficar,  ela respondeu; "-De

princípio, não. Mas ficar longe de todo mundo desse meio é difícil. A tentação é grande”.

Queria que a mãe me matriculasse em uma escola de barão (ricos) porque estudaria o dia

todo em vez de ficar na escola pública pela manhã e de tarde ia fumar na praça. Para ela

tudo que vem fácil vai fácil e é preciso pagar pelas consequências.

Caso 9: Cilene, 17 anos, 6º ano do Ensino Fundamental. Responde por assalto. Contou

que abordou sua vizinha quando desceu do ônibus. Disse que estava numa moto com o

amigo, que estava armada. A vítima pediu para o rapaz atirar nela, mas ela e seu amigo

não entenderam o porquê do pedido da vítima. Então seu amigo começou a chutar a

mulher e levou o celular e os pertences pessoais dela. Após ser assaltada, a vítima saiu



correndo com medo. A adolescente contou o ocorrido em tom de deboche, rindo bastante

da vítima. Disse que foi influenciada pelo seu companheiro a realizar o assalto. Quando

perguntei como a família da adolescente reagiu diante do problema, ela disse que sua

mãe falou: “muito bonito para sua cara” e seu pai disse que iria dar muitos cascudos nela

em momento apropriado.

 

Caso  10: Letícia,  15  anos,  6º  ano  do  Ensino  Fundamental,  respondeu  por  assalto.

Começou a entrar nesse meio por causa do dinheiro para ajudar a mãe e a comprar as

coisas, pois quando pedia dinheiro a seu pai, ele dizia: “vá pedir aos machos, não a mim!”

Era evangélica e se afastou para conhecer o mundo lá fora, quando conheceu seu atual

companheiro (rapaz de 19 anos envolvido com tráfico de drogas) e um grupo de amigos

que usava drogas. Morou junto com o companheiro durante 1 ano e 3 meses, na cidade

de Touros. Segundo me disse, praticou o primeiro assalto para conseguir dinheiro e enviar

para  mãe  que  precisava.  Quando  realizou  o  assalto  a  um micro-ônibus  resolveu  se

esconder com os demais envolvidos no assalto, em uma casa. Mas, horas depois, os

policiais encontraram-nos, bateram em todos e colocaram urtiga em todas as partes do

corpo dela, vendando seu rosto com um pano preto para não deixar ela olhar nada ao

redor. Nesse contexto, foi encaminhada ao Ceduc e o pai a procurou, mas ela não quis

contato devido ao sofrimento que passou junto com a mãe por suas práticas. Ela disse

que depois do ocorrido não quer proximidade com as pessoas que ela andava e não quer

mais saber de fazer outro assalto, que a internação serviu de lição.

Caso 11:  Beatriz, 15 anos, 6º ano do Ensino Fundamental. Respondeu por assalto. Foi

pega  na  praia  do  Meio  com mais  4  pessoas  envolvidas  no  assalto,  dentre  elas  seu

namorado. Ela sabia que seu namorado fazia assaltos, porém não o entregava com medo

e ficava calada.  As cinco pessoas primeiramente assaltaram um carro em Santa Catarina

e com esse carro foram realizar o assalto numa parada em Ponta Negra. Depois foram

para o Alecrim e assaltaram um rapaz na porta de sua casa. Ela disse que em todos

esses momentos de assaltos, ela sempre permanecia no carro. Quando chegaram no

hospital dos pescadores, no bairro Rocas, foram perseguidos por policiais. Tentaram fugir,

mas foram apreendidos na praia do Meio. Os policiais levaram ela para dentro do mato e

encapuzaram com uma venda preta e bateram muito nela e nos seus companheiros. Ela

alega que não é envolvida com tráfico, mas que seu pai, que se suicidou no presídio, era

do movimento. Mas ela diz que usava de vez em quando braite (cocaína), maconha e

gudang (cigarro). Começou a usar drogas aos 13 anos de idade. 



Caso 12:  Renata, atualmente com 16 anos, 6º ano do Ensino Fundamental. Responde

por homicídio. Fez programas de prostituição há um ano como opção de renda, mas a

mãe não sabia, só tomou conhecimento do fato após o ato infracional.  Falou que se

prostituía porque ganhava pouco e que consumia drogas, mas que desejava sair dessa

vida,  que  em nada  contribuiu  para  seu  crescimento.  Quanto  ao  ato  praticado  se  diz

arrependida, principalmente, por ter envolvido sua irmã e que levava uma “vida errada de

baladas,  drogas e prostituição”.  Só se envolvia  com pessoas sem futuro  e não tinha

respeito pela própria mãe, a quem já agrediu. Também viveu com homens que a agrediam

e não a respeitavam. “Não ligava com nada”. A adolescente foi encaminhada ao psiquiatra

devido aos surdos psicóticos sofridos após o ato infracional cometido e a privação de

liberdade no Ceduc. Em março de 2014, junto com a irmã de 19 anos, foi abordada por

um empresário em uma passarela na BR-304, em Macaíba, RN. Ela disse que a vítima

(empresário) convidou as duas para manter relações sexuais e ofereceu pagar cem reais

às duas. Todos foram para casa da vítima, onde a adolescente manteve relações sexuais

recebendo  a  quantia  de  vinte  reais.  O  fato  deu  início  a  uma  discussão  devido  à

discordância do preço combinado. Renata ameaçou a vítima dizendo que iria denunciá-lo

por estupro. O empresário partiu para cima dela com um punhal, mas ela conseguiu tomar

a arma dele e deferiu várias facadas nele. A adolescente e sua irmã em seguida roubaram

o empresário, levando seus pertences e uma quantia de dois mil reais. Ela alega que agiu

em legítima defesa, com a ajuda da irmã, já que também temia pela sua morte. A mãe

disse que “teme pela vida da filha, tem medo de quando ela sair da medida, seja morta

pelos familiares da vítima, por ele ser irmão de um juiz”. Renata nunca havia se envolvido

anteriormente  com  os  atos  infracionais  ou  por  qualquer  motivo  teve  passagem  pela

delegacia. Diz que tem fé em Deus e acredita que esse é um momento de aprendizado,

que irá responder por seu erro e começar uma nova vida. Atualmente a jovem responde

por regime de semiliberdade, passa a semana no Ceduc e nos finais de semana vai para

sua casa, onde cumpre as normas estabelecidas pela instituição. Tem comportamento

satisfatório institucionalmente e tem acompanhamento psiquiátrico no João Machado, pois

toma remédio controlado depois  do ocorrido.  Em conversa informal,  disse  que nunca

passou pela cabeça dela pegar um regime de semiliberdade. Que não queria voltar ao

Ceduc toda segunda feira, mas sempre volta para Instituição, “por que quer dar orgulho

para sua mãe”. A mãe está feliz de ver a nova Renata. Perguntei a ela como se vê antes e

depois que entrou no Ceduc? “Antes discutia com todo mundo, batia grade, desrespeitava

as educadoras. Hoje sou outra pessoa, me sinto mais superior,  quero fazer as coisas



diferentes na minha vida”.  Ela contou que não se sente ameaçada pelas pessoas do

bairro, mas tem medo da família da vítima e sabe que eles podem fazer algo contra ela.

“Não tenho medo de nada não, só o castigo de Deus”. 

Caso 13: Lorena, 16 anos, 6º ano do Ensino Fundamental, tem 1 filho bebê.  Responde

por homicídio na cidade de Arez, RN. Ela contou que no dia do ocorrido, ela estava na rua

de cabeça baixa mexendo no celular quando o namorado avisou que a vítima estava se

aproximando com uma faca dentro do blusão. A vítima já tinha ameaçado ela de morte na

frente de todo mundo na rua. O motivo foi ciúmes de uma amiga delas em comum. Na

hora que Lorena e a vítima se aproximaram, a vítima tentou dar uma facada em Lorena,

mas ela conseguiu correr para outra rua. Como Lorena sabia o caminho que a vítima iria

fazer depois, ela foi buscar uma arma na casa de um colega e combinou de se encontrar

com o namorado para “pegar” a vítima. Nesse encontro o namorado de Lorena atirou na

vítima e pediu para que a namorada desse uma facada, mas a vítima continuou viva. O

namorando, vendo que estava a vítima continuava viva, deferiu várias facadas nela, de

modo que por todo corpo para que a vítima não sobrevivesse e os denunciasse. Lorena

disse que recebeu uma ligação de dentro do presídio de Mossoró, onde o marido da

vítima está preso. O homem na ligação ameaçou-a de morte: “você vai ver o que é bom, o

que você fez com ela, vou fazer com você!” A adolescente se diz preocupada porque sabe

que o marido da vítima tem parceiros fora da cadeia e que ela está jurada de morte. Ela

informou que dentro do presídio ele tem celular, arma e droga. Para ela, dentro do Ceduc

não tem oportunidade de se defender. “Se tivesse do lado de fora era eu ou ele, enquanto

eu estiver viva com meus inimigos vivos eu não vou viver sossegada não! Se mexer com

minha família o bagulho vai ser grande”. 

Em termos gerais nas entrevistas realizadas, e cujos fragmentos apresentados, ressalvo

que os nomes das adolescentes em conflito com a lei citados nesse trabalho são fictícios

para a preservação de sua imagem. Com as entrevistas, narrativas podemos analisar

questões de poder, liderança e perceber como a violência, muitas vezes, é naturalizada e

até mesmo valorizada. De certa forma, nessas conversas, as adolescentes acabavam

refletindo  sobre  o  ato  infracional  que  cometeram  e  suas  consequências.  Dentro  do

ambiente institucional como Ceduc, por outro lado, é perceptível como o poder é instável,

já que é preciso manter o controle, conhecer a realidade e cultura de cada adolescente

infratora  e  saber  lidar  com as  tensões,  revoltas  e  segredos  que  envolvem o  próprio

processo de construção de identidade das mesmas. “Os problemas da violência ainda

permanecem muito obscuros e presentes nas falas das adolescentes, é tão verdade hoje



como na época”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho propôs investigar as razões da prática do ato infracional, os motivos que

destinaram as adolescentes para cumprimento de medidas socioeducativas e as práticas

de responsabilização e disciplinares a que estão submetidas. Busquei acompanhar ainda

as rotinas e atividades pedagógicas desenvolvidas no âmbito institucional. 

Os “relatos de casos”, captados a partir da minha sensibilidade e interpretação, indicam,

portanto, que se é dever do Estado, da sociedade e da família reconhecer que essas

adolescentes gozam de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoa humana, sem

prejuízo da proteção integral, na prática as famílias (geralmente as mães).  No entanto,

elas  estão  praticamente  sozinhas  nesse  processo,  lutando  contra  vários  tipos  de

adversidades e, ao mesmo tempo, fazendo escolhas por uma “transgressão da ordem”. 

Acredito que o caminho deve ser estruturar as ações do socioeducativo e investir  em

medidas de prevenção das situações-limites (evasões, brigas, agressões) e na proposta

de uma justiça mais inclusiva e menos desigual.  No entanto,  são muitos os entraves

nesse sentido.  O potencial  ressocializador,  aliás,  é  geralmente  ofuscado por  medidas

repressivas, disciplinares e normativas que visam “conter” essas adolescentes e submetê-

las a uma ordem desigual.  

Entre outros aspectos,  em campo, notei  que a situação das adolescentes no sistema

socioeducativo feminino do RN é problemática, quando não há progressão nas atividades

pedagógicas desenvolvidas (são repetitivas) e sem maiores investimentos por parte dos

gestores públicos e da sociedade em termos mais gerais7. Ao meu ver, essas atividades

pedagógicas não deveriam ser apenas artesanais, mas atividades que estimulassem a

sua  inserção  no  mercado  de  trabalho,  através  de  cursos  profissionalizantes  e  que

possibilitassem renda para seu sustento ao saírem da unidade socioeducativa.

Nesse  sentido,  cabe  frisar  o  papel  do  Estado  e  sua  responsabilidade  em  oferecer

condições adequadas e  dignas para  que as  adolescentes  tenham a  possibilidade de

construir  novos  projetos  de  vida,  sendo  importante  preservar  e  garantir  os  Direitos

Humanos  que  lhe  são  fundamentais  e  apoiar  suas  famílias  (afinal,  as  penalidades

transbordam para as famílias, atingindo sobretudo suas mães). 

No caso das adolescentes sob medida socioeducativa é necessário que todos os valores

(liberdade, solidariedade, justiça social,  paz, responsabilidade e respeito  à diversidade

7  Um dos diferenciais que notei, por exemplo, foi a promoção do curso da Pronatec de bijuteria, sendo
que está previsto um curso de dança ainda nesse segundo semestre de 2015.



cultural,  de  gênero,  orientação  sexual)  sejam norteadores  na construção coletiva  dos

direitos e responsabilidades, sejam conhecidos e vivenciados na prática.

Na sociedade brasileira atual,  quando se propõe a redução da maioridade penal,  por

exemplo, segue-se em outro caminho: o da criminalização da juventude, perspectiva que

difere do que assegura a lei e que propõe uma ênfase mais punitiva e repressora do que

qualquer outra coisa, alimentando novos ciclos (de atos infracionais, punição e vingança). 
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ANEXOS

Figura 1 – Estrutura física.



Figura 2 – Estrutura física.

Figura 3 – Curso Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Em-

prego) de bijuteria.



Figura 4 – Secagem dos Origamis.

Figura 5 - Palestra de sensibilização sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis.
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