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DEDICATÓRIA 

Sabe o passatempo infantil de ligar os pontinhos e ver o que aparece? Quase todo 
mundo já fez essa atividade em algum momento escolar ou de lazer da vida. Podia 
ser um avião, um animal ou uma princesa que surgia, mas a promessa de que, ao 
ligar os pontos descobriríamos algo que antes não estava lá, se cumpria.  

Pois é, vamos ligar pontos aqui; dois pontos, mais exatamente. O primeiro ponto é 
Terezinha Maria de Jesus, que dia 20 de dezembro de 1975 concluiu o Mobral, 
diplomando-se no equivalente às quatro primeiras séries do primeiro grau. E os 
pontos desse ponto são que Terezinha contava com 40 anos na ocasião, tinha cinco 
filhos e nenhum marido e fez o curso noturno em uma cidade do interior do Ceará, 
Iguatu.  

E tem mais um ponto, um ponto curioso: o nome de Terezinha é o mesmo da 
heroína da canção infantil, a que “ ‘de uma queda foi ao chão’, sendo acudida por 
três cavalheiros (todos três de chapéu na mão)”. Imaginemos que a nossa 
Terezinha, não sendo acudida nem por um, nem por três cavalheiros, levantou-se 
das quedas que pontuam todas as vidas e com suas próprias forças, com seus filhos 
e também por eles, conquistou o aprendizado escolar. Essa imaginação em torno da 
nossa Terezinha apenas evoca muito levemente os pontos de dificuldade que sem 
dúvida foram vivenciados.  

Mas vamos ao nosso segundo ponto, o quinto filho de Terezinha, o caçula José 
Estácio de Lucena. Ele, que tem a lembrança da roupa que usava dia 25 de 
dezembro de 1975 quando sua mãe diplomou-se: um macacão azul. Imaginemos 
dessa vez o garoto de cinco anos, com sua roupa de festa comemorando o fato de 
sua mãe saber ler. E como não aprender ao acompanhar a aquisição do saber da 
sua própria mãe? A prova maior de aprendizado tem sido dada nos últimos 35 anos, 
com Estácio concluindo os estudos, cursando faculdade e agora encerrando o 
mestrado, aos 40 anos de idade; o mesmo ponto cronológico no qual sua mãe 
aprendeu a ler.  

E quando se ligam esses dois pontos, Terezinha e Estácio, o quê surge? Qual a 
figura que aparece? O que surge é muito e variado: memórias queridas, feitas de 
orgulho mútuo entre os pontos; ensinamento e aprendizado; um outro diploma. Mas, 
acima de tudo, o que surge e surge o tempo todo, cada vez que os pontos se 
encontram, são as possibilidades; inclusive porque é possível que esse encontro dos 
pontos, o de ontem e o de hoje, seja o início de tantos outros pontos, de coisas que 
antes não estavam lá. E é assim que as pessoas se dão conta de a que ponto 
podem chegar.  

 

Virginia França – Mestra em Filosofia – UFPE 
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RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo foi analisar o programa de qualificação profissional oferecido 

a adolescentes em conflito com a lei durante o tempo que eles cumpriam medidas 

sócioeducativas na FUNASE, do Governo de Pernambuco para adolescentes infratores. Em 

adição, foi observado como os conteúdos da qualificação profissional oferecida pela 

FUNASE ajudam este grupo a alcançar suas metas quando retornam a sua comunidade. Foi 

selecionado um grupo de adolescentes, do sexo masculino, que estiveram na FUNASE e 

foram expostos ao programa de qualificação profissional, como também, profissionais e 

funcionários ligados a temática. Em seguida, fez-se uma entrevista semi estruturada, a qual 

foi gravada e após, transcrita para ser analisada. A análise foi realizada usando a Técnica 

de análise de conteúdo de Bardin. As teorias da Psicanálise e do Vínculo foram tomadas 

como referencial teórico do estudo. O projeto recebeu aprovação do comitê de ética e os 

participantes foram convidados a assinar um TCLE. Foi evidenciado que os participantes 

têm uma boa percepção do programa de qualificação profissional desenvolvido pela 

FUNASE o que deixou claro que o mesmo concentrou sonhos e esperanças nos 

adolescentes. O estudo também trouxe a evidência do papel essencial da família, no 

processo de ressocialização destes jovens em suas comunidades após o fim das medidas 

sócio educativas na FUNASE. Foi observado ainda, que o programa de qualificação 

profissional precisa superar alguns obstáculos como o aperfeiçoamento do projeto político 

pedagógico, adequar-se ao mercado de trabalho local e o baixo nível de escolarização dos 

adolescentes infratores.  

 

 

 

Palavra Chaves: Adolescentes em conflito com a lei, ressocialização, qualificação profissional, 
vinculo, reconhecimento. 
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ABSTRAT 

 

The aim of the present study was to evaluate the professional training programme offered to 

adolescents’ offender during the time they attended a socio educational measure in 

FUNASE, which is the Pernambuco Government Agency for adolescents offender. In 

addition, was observed the extent of the professional training programme contents offered by 

FUNASE help these group to achieve their goals when came back to their community. It was 

selected a group of male adolescents who had been in FUNASE exposed to the professional 

training programme. It was used semi structured interview, which was audio recorded and 

post transcript to be analyzed. The analysis was made using Bardin Grounded Theory 

Technique. To the analysis Psychoanalysis and Bond Theory was taken as theoretical 

reference. The project had ethical approval and all participants gave their consent assigned a 

TCLE. It was demonstrated that the participants had a good perception of the developed 

professional training programme by FUNASE, therefore it was clear that it concentrates their 

dreams and hope. Also, the study brings some evidence of the essential family hole in the 

process of the adolescent socio rehabilitation in their community by the time of socio 

educational measures in FUNASE were finished. It was observed that the professional 

training programme in FUNASE needs to overcome some obstacles such as to improve the 

educational political project, its adequacy to the local job market and low level of educational 

background from the adolescents’ offender. 

 

Keywords: Bond, Worthiness, Resocialization, Professional Qualification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

SUMÁRIO 
 

RESUMO 

ABSTRACT 

1. INTRODUÇÃO .....................................................................................................16 

1.1 Objetivo Geral ................................ ...................................................................19 

1.2 Objetivos Específicos ......................... .............................................................19 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA ................... ........................................21 

2.1 Funase – Fundação de atendimento socioeducativo .....................................23 

2.1.1. Relação da Funase com o Instituto Brasileiro  Pró-Cidadania ..................26 

2.1.2. Projeto Político pedagógico da Funase. ...... ...............................................27 

2.1.3. Qualificação Profissional dentro da Funase.. .............................................30 

2.1.4. Projetos parceiros da Funase ................ ......................................................31 

2.1 4.1. Recomeçar ................................. .................................................................31 

2.1.4.2. Associação Cristã é Vida.................. .........................................................32 

2.1.4.3. Retome sua Vida........................... ..............................................................34 

2.1.5. Características dos Jovens da Funase ........ ...............................................36 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA........................... .................................................42 

3.1 Teoria do Vínculo ............................. ................................................................42 

3.2 Os jovens e suas famílias ..................... ...........................................................44 

3.2.1 A família na sua constituição e fragilidade . ................................................44 

3.2.2 Vínculo dos jovens com a família ............ ....................................................46 

3.3 Aspectos psicológicos da delinquência ......... ...............................................47 

3.4 A instituição de ressocialização como lugar mar cante na vida dos jovens           
...............................................................................................................................     51  

3.5 Educação e Formação Profissional dos Jovens ... ........................................52 

3.5.1 Projeto pedagógico aliado a educação e trabal ho .....................................54 

3.5.2 Qualificação profissional e mudança de vida d os jovens .........................55 

4. METODOLOGIA .................................... ..............................................................58 

4.1 Os participantes .............................. .................................................................58 

4.2 A aproximação do campo ........................ ........................................................59 

4.3 Os instrumentos de coleta de dados ............ ..................................................61 

4.4 Os procedimentos de coletas de dados .......... ...............................................61 



14 

 

4.5 Os procedimentos de análise ................... .......................................................62 

4.6 Implicações Éticas ............................. ...............................................................64 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES......................... .................................................66 

5.1Referências para a análise ...................... ..........................................................66 

5.1.1 As Entrevistas .............................. .................................................................66 

5.1.2 Os jovens entrevistados.. .................... ..........................................................66 

5.2 Análises ...................................... .......................................................................68 

5.2.1 Configuração Familiar e comunitária de origem  ........................................69 

5.2.1.1 Vinculo do jovem com a família ............ ....................................................69 

5.2.1.2 Condições socioeconômicas .................. ...................................................71 

5.2.1.3 O jovem e a relação com a comunidade ....... ............................................72 

5.2.1.4 Rupturas................................... ....................................................................73 

5.2.1.5 Processos de delinquência dos jovens ...... ..............................................74 

5.2.1.6 O uso de drogas pelo jovem ................ .....................................................75 

5.2.1.7 O jovem como autor de Violência ........... ..................................................77 

5.2.1.8 O jovem e o vínculo com a família a partir da infração ...........................78 

5.2.2 A passagem do jovem pela FUNASE ............. ..............................................80 

5.2.2.1 A Privação de liberdade e o Jovem ......... .................................................81 

5.2.2.2 A relação com os funcionários ............. ....................................................86 

5.2.2.3 A religião e o jovem dentro da Funase ..... ................................................87 

5.2.2.4 Estigma em relação ao jovem que passou pela  Funase .........................88 

5.2.3 Ressocialização ............................. ................................................................90 

5.2.3.1 O desejo de ressocialização dos jovens e su as famílias ........................90 

5.2.3.2 Projeto político Pedagógico ............... .......................................................93 

5.2.3.3 Escolarização ............................. ................................................................94 

5.2.3.4 Curso de Qualificação Profissional ........ ..................................................99 

5.2.3.5 Perspectiva de Futuro ..................... .........................................................101 

5.2.3.6 Desejo de Inserção no Mercado de Trabalho . .......................................104 

6. SÍNTESE (PROVISÓRIA) DAS ANÁLISES .............. .........................................106 

6.1 A importância da família na vida dos jovens ant es e durante a passagem na 
Funase............................................. .......................................................................106 

6.2 Falta de escolaridade para que possam receber u ma qualificação 
profissional 
..................................................................................................................................110 



15 

 

6.1.3 Possibilidade de mudança através de Projetos parceiros com a FUNASE 
..................................................................................................................................113 
6.2  Associação Cristo é Vida...................... .........................................................113 

6.3 O Retome sua vida .............................. ............................................................115 

6.4 Recomeçar ...................................... .................................................................116 

6.5 Cursos de qualificação profissional na Funase .. .........................................117  
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................ ....................................................121 

8. REFERÊNCIAS...................................................................................................126 

ANEXOS  

1) Cartas de anuência 

2) Termo de Consentimento livre e esclarecido 

APÊNDICES I 

1) Entrevista semiestruturada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A minha experiência profissional como gerente de projetos no Instituto 

Brasileiro Pró-Cidadania, bem como os trabalhos realizados com crianças e 

adolescentes, ao longo de uma trajetória profissional, despertou meu interesse como 

pesquisador para estudar de forma sistematizada o tema abordado nesta pesquisa. 

Como psicólogo, os assuntos ligados à psicologia social chamam a atenção, uma 

vez que possibilitam uma contribuição direta, no que tange à assistência ao Outro.  

A escolha pelo tema chamou minha atenção quando atuei como gerente de 

projetos do Instituto Brasileiro Pró-Cidadania na implantação do Programa Emprego 

Social do governo do estado de Pernambuco, dentro das FUNASE – Fundação de 

atendimento socioeducativo. Essa ação possibilitou uma aproximação com a 

realidade da instituição e de todo trabalho desenvolvido na qualificação profissional 

dos jovens. 

 Durante a implantação do Programa do Emprego Social realizaram-se visitas 

às unidades da FUNASE possibilitando, aos que faziam parte da execução do 

programa, a oportunidade de entrarem em contato direto com os diretores das 

unidades da Funase. Após um momento inicial de conversa com a direção, os 

responsáveis pela execução do programa foram informados sobre o funcionamento 

da unidade e encaminhados aos funcionários da Funase que iriam acompanhar a 

realização dos cursos, os mesmos atuavam na área pedagógica. A ajuda desses 

últimos permitiu realizar o mapeamento e a montagem da estrutura física dos locais 

dentro da unidade, onde seria ministrada a qualificação dos jovens. No segundo 

momento realizou-se a preparação dos instrutores para ministrar as aulas dos 

cursos e a formação das turmas. Esse momento ficou sob a responsabilidade da 

unidade da Funase. Observou-se que havia um interesse de que os cursos de 

qualificação fossem ministrados por instrutores indicados pela própria Funase, por 

se tratarem de profissionais que já possuíam uma relação com a Instituição. 

  Durante o período dos três primeiros meses do ano de 2008, no meu trabalho 

como gerente, posteriormente como pesquisador, percorri as unidades, onde realizei 

visitas entrando em contato com os jovens, com os instrutores e funcionários da 

Funase que estavam envolvidos na realização do Programa. Nestas visitas foi 

proporcionada a possibilidade de se ter uma visão do que representava aquele 



17 

 

momento dos cursos no cotidiano de cada unidade e as relações que se iam 

estabelecendo a partir daquela na nova vivência dos jovens que participaram dos 

cursos dentro da instituição.  

Com a elaboração do ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, 

em 1995; fruto das conquistas sociais do período de redemocratização do país, 

instituições vêm se adaptando a fim de oferecer a adolescentes em conflito com a lei 

medidas socioeducativas que posam reinserir estes jovens na sociedade, dando-lhe 

oportunidade de viver com dignidade. No entanto, vários fatores estão implicados 

neste processo, fazendo com que haja muitas dúvidas sobre a efetividade destas 

medidas para o jovem, para sua família e para a sociedade como um todo. 

(BARROS, 2003). 

Um eixo das medidas socioeducativas oferecidas por instituições se refere às 

qualificações profissionais dos jovens. Dentro das unidades, a realização destes 

cursos como ações de qualificação profissional são respaldadas no ECA, em dois 

artigos: 

Art. 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob 
responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental sem 
fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe 
condições de capacitação para o exercício de atividade regular 
remunerada. § 1º Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral 
em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal 
e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. § 2º A 
remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a 
participação na venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o 
caráter educativo. 
 
Art. 69. O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no 
trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros: I - respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; II - capacitação 
profissional adequada ao mercado de trabalho. 

 

Essas prerrogativas legais que dão espaço a qualificações profissionais são 

pensadas no conjunto do PPP – Projeto Político Pedagógico das instituições, 

devendo este projeto oferecer os cursos se baseando na realidade sócio, política e 

econômica onde estão situadas as instituições responsáveis pelas medidas. No 

entanto, essas qualificações são planejadas levando em consideração a realidade 

local e institucional, sendo recorrente o uso de parcerias externas para efetivá-las, 

segundo o PPP. Também o projeto pedagógico diz que se deve ainda enfatizar 

outros fatores que precisam ser levados em consideração, como a vida anterior do 
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adolescente em conflito com a lei, ou seja, como se deu o rompimento dos vínculos 

com suas famílias e seus grupos, e como estes processos podem interferir no dia a 

dia da vida dos jovens dentro da instituição. 

  No cenário que se apresentava as unidades da Funase, o pesquisador 

procurou compreender os motivos que levavam um jovem a cometer um delito e 

estando interno numa unidade para cumprir medidas sócioeducativas, se voltasse 

para uma participação de uma qualificação profissional como possibilidade de gerar 

mudança em sua vida e na relação com sua família e sociedade. 

 Com o decorrer das ações de acompanhamento da realização dos cursos do 

Programa Emprego Social foram surgindo questionamentos de como o projeto de 

qualificação profissional poderia influenciar a vida dos jovens, como também até que 

ponto os elementos recebidos por eles, nesta formação, iriam ajudá-los à sua 

ressocialização, quando concluído o tempo de internação. Tais questionamentos 

foram aproveitados pelo pesquisador quando começou a pensar no projeto de 

pesquisa. 

Na observação do que diz o ECA, sobre a qualificação profissional destinada 

aos jovens, e na execução do Programa Emprego social, começou-se a perceber 

que esse momento da vida do jovem interno nas unidades da Funase, poderia estar 

ligado a aspectos de sua vida, nos vínculos que o mesmo estabelecia com a 

instituição, a família e a sociedade. 

 Ante o exposto, foram levantados questionamentos sobre os mecanismos que 

levam e/ou potencializam o fato de alguns jovens, mesmo vivendo num contexto de 

vulnerabilidade social, romper vínculos primários com suas famílias e com os grupos 

sociais que compartilham suas vidas, adotando um comportamento delinquente. 

Focando na compreensão deste fenômeno, buscar-se-á referências sociológicas e 

psicológicas que lancem luz sobre, como a qualificação profissional, oferecida no 

bojo da medida socioeducativa, após a prática do delito, possibilita ao jovem re-

estabelecer seus vínculos e reintegrar-se junto a sociedade em que vive. 

 Diante da realidade vista, eu, como pesquisador, dei início ao projeto de 

pesquisa, apresentado ao programa de mestrado desta universidade.  

 O presente estudo busca suporte teórico na Teoria do Vinculo e na 

psicanálise, com intuito de realizar uma reflexão das ações desenvolvidas dentro da 

Funase, no que se refere à qualificação profissional oferecida aos jovens no Estado 

de Pernambuco, criando possibilidades de apresentar sugestões para possíveis 
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intervenções. Diante deste contexto, a pesquisa propõe a seguintes perguntas: Qual 

a importância da qualificação profissional no Projeto Político Pedagógico para o 

jovem que passou pela Funase? Que elementos da qualificação foram importantes 

para uma mudança de suas vidas? Como se deu o processo de retomada na 

relação entre o jovem e a família e a sociedade, após a sua saída da instituição? 

Para obter respostas a esses questionamentos, a investigação recorre aos seguintes 

objetivos: 

   

1.1 Objetivo Geral:   

Analisar a importância do programa de qualificação profissional na vida de jovens 

que cumpriram medidas sócioeducativas. 

1.2 Objetivos Específicos: 

Descrever como se desenvolve a trajetória de vida dos jovens infratores que 

cumpriram medidas socioeducativas. 

 Analisar os fatores relacionados ao comportamento delinquente dos jovens que 

cumpriram medidas socioeducativas. 

Analisar a efetividade da qualificação profissional como estratégia socioeducativa 

da Funase para ressocialização dos jovens. 

Compreender como se articula o projeto de vida dos jovens por meio da 

qualificação profissional; 

 Para tanto, essa dissertação é composta por cinco capítulos organizados com 

a intenção de tornar a leitura mais fluida. Esse primeiro capítulo de introdução 

apresenta ao leitor a experiência do pesquisador com o tema estudado na presente 

pesquisa. O segundo capitulo é dedicado à contextualização do problema de 

pesquisa onde tratar-se-á os diferentes aspectos da vida do jovem infrator, tanto no 

seu cotidiano familiar e comunitário, como também em aspectos institucionais, após 

cometer o delito e estar cumprindo medida socioeducativa na Funase. No terceiro 

capitulo, encontram-se os referenciais teóricos que nortearam o estudo dando 

suporte epistemológico ao mesmo. O quarto apresenta a abordagem metodológica 

que pautou a construção da pesquisa, desde caracterização dos participantes, 
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trabalho de campo até aos procedimentos de análise dos dados. O quinto capítulo 

traz os resultados e discussões. No sexto, apresentam-se as análises provisórias, 

seguida do último capítulo com reflexões e algumas considerações finais sobre o 

material analisado. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA. 

  

 Apesar do crescimento econômico da última década, consequência de um 

conjunto de ações estruturais, o que possibilitou a inclusão social de milhões de 

brasileiros que viviam abaixo da linha de pobreza, uma parte significativa da 

sociedade continua excluída do processo produtivo e sem acesso a bens e serviços 

que lhes garantam sobrevivência. Essa exclusão, em alguns casos, aumenta a 

possibilidade de que sejam rompidos laços primários do indivíduo com sua família e 

com o grupo social a que pertence. As condições de desvantagem social 

vivenciadas pela parte excluída da sociedade levam segundo Volpi (1999), às 

violações de direitos como emprego, educação e saúde da família, pelo estado e 

pela sociedade, exatamente ao contrário do que define a nossa Constituição federal 

e suas leis complementares. 

 Temas investigados através de várias teorias, que segundo Coimbra e 

Nascimento (2003), fortalecem as relações entre vadiagem/ociosidade/indolência e 

pobreza, bem como entre pobreza e periculosidade/violência, criminalidade, mas 

muitas delas têm caído em armadilha da vinculação de pobreza e violência, 

baseando-se em condições estruturais da divisão da sociedade em classes sociais e 

na violência resultantes dessa divisão. Uma parte dos jovens que vivem no contexto 

de extrema miséria, ao não saberem lidar com novos arranjos familiares; como a 

escassez de meios de sobrevivência básica: como alimentação e vestuário; 

precisará da presença de um Estado que lhe propicie equipamentos sociais que lhes 

garantam direitos universais como educação e saúde de boa qualidade. Essas 

condições acabam por criar um cenário propício para alguns destes jovens 

buscarem alternativas para obtenção de respeito e reconhecimento, desaguando no 

processo de delinquência e infração.  

 Portanto, há aqui de se considerar fato relatado por Soares (2004), que a 

violência tem se tornado um flagelo para toda a sociedade, sobretudo para os jovens 

pobres e negros, do sexo masculino, entre 15 e 24 anos, que têm pago com a 

própria vida o preço de nossa insensatez coletiva. Não sendo este um fenômeno de 

explicação simples como alertado por Coimbra e Nogueira (2003). 

 Sendo assim, para entender a complexidade envolvida na relação violência e 

pobreza há que se ir além dos fatores estruturais, já propostos, que acabam por 

fazer uma ligação da violência e da infração como um caminho mais curto para 
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obtenção de bens materiais e reconhecimento que não puderam ser providos por 

suas famílias. Por outro lado, se faz necessário uma compreensão mais 

aprofundada acerca dos caminhos que colocam o indivíduo, com sua estrutura de 

elaboração psíquica e o arcabouço psicossocial construído entre ele e sua família e 

a sociedade a que pertencem, que influenciam a relação pobreza e violência. 

 Esses jovens, em um determinado momento de suas vidas, cometeram um 

delito e estavam em “conflitos com a Lei”. Oliveira (2001) destaca que a nova 

definição de “conflito com a lei”, introduzida no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, permite problematizar a questão do delito, que deve ser entendido 

dentro de um contexto geográfico e histórico, buscando critérios na tipologia dos 

atos infracionais quanto aos limites etários, que variam de tempos em tempos, e de 

lugar para lugar. A autora, ainda relata que o infrator, como são reconhecidos os 

jovens, é uma categoria jurídica. Essa denominação interessa a justiça penal, 

centralizada na infração ou naquilo que o sujeito fez. 

 Michael Foucault (1996) usa a denominação infrator para referir-se àquele 

que infringiu as normas jurídicas estabelecidas, enquanto delinquente é a condição a 

que o sistema submete o indivíduo, estigmatizando-o e controlando-o formal ou 

informalmente, inclusive após ter cumprido sua pena 

 Os atos infracionais mais comuns cometidos por jovens de acordo com os 

dados da Funase (2011) são pequenos furtos, assalto a mão armada, 

comercialização de substâncias psicoativas, formação de quadrilha e envolvimento 

com tráfico de drogas. Normalmente agem em grupo e alguns vezes sozinhos. 

Esses jovens são detidos em vários lugares, próximos às suas comunidades, locais 

de grande circulação de pessoas, em bairros da região metropolitana e nas cidades 

do estado de Pernambuco. 

Hoje, o atendimento a jovens infratores está regido pelo sistema de “proteção 

geral de direitos da criança e dos adolescentes”, com o intuito de efetivar e 

implementar a doutrina da proteção integral, denominada Sistema de Garantia de 

Direitos(SGD). Nele, incluem-se os princípios e normas que regem a política de 

atendimento às crianças e aos adolescentes, cujas ações são promovidas pelo 

poder público em suas esferas (União, Estado, Distrito Federal e Municipal) e pelos 

três poderes (executivo, Legislativo e Judiciário) e ainda pela sociedade civil sobre 

os três eixos: promoção, defesa e controle social. A opção pela forma de sistema 

tem como finalidade melhorar e ordenar as várias questões que gravitam em torno 
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do tema, reduzindo-se assim a complexidade inerente ao atendimento e aos direitos 

desse público. (SINASE, 2010). 

 

 

2.1 Funase – Fundação de atendimento sócioeducativo  

 

A FUNASE está ligada ao SINASE - Sistema Nacional de atendimento 

socioeducativo - que foi criado em 2006 quando se  comemorou os 16 anos do ECA 

– Estatuto da Criança e do Adolescentes. É constituída por diversas áreas do 

governo e por representantes de entidades e especialistas que 

 

[...] enquanto sistema integrado articula os três níveis de governo para o 
desenvolvimento desses programas de atendimento, considerando a 
intersetorialidade e a coresponsabilidade da família, comunidade e Estado. 
Esse mesmo sistema estabelece ainda as competências e 
responsabilidades dos conselhos de direitos da criança e do adolescente, 
que devem sempre fundamentar suas decisões em diagnósticos e em 
diálogo direto com os demais integrantes do Sistema de Garantia de 
Direitos, tais como o Poder Judiciário e o Ministério público. (SINASE, p. 
13). 

 

Antes, porém, de apresentar a Funase, é importante destacar que ligado ao 

Sinase, estão às instituições com diversas denominações pelos Estados do Brasil, 

que trabalham com o atendimento a jovens que cumprem medidas socioeducativas. 

Segundo a SINASE, em documento de 2010 apresentando dados da 

SEDH/SPDCA (2004), o Brasil possuía 39.578 adolescentes no sistema 

sócioeducativo. Destes, 5.984 estavam no Nordeste. Eram, portanto, distribuídos da 

seguinte forma: 190 Unidades de Internação no Brasil e 35 no Nordeste. Entretanto, 

acredita-se que este número tenha aumentado pelo que se vai apresentar em 

seguida, somente no estado de Pernambuco.  

A FUNASE foi instituída pela lei nº. 132, de 11/12/2008. A publicação DOPE – 

Diário Oficial de Pernambuco de 12/12/2008 sofreu alterações que levaram a uma 

redenominação por força do artigo 17 da lei complementar nº. 03, de 22 de agosto 

de 1990, e pelas modificações introduzidas pela lei nº. 11.629, de 28 de janeiro de 

1999. Portanto, a assistência à criança e ao adolescente em situação de 

vulnerabilidade pessoal e social no Estado de Pernambuco teve suas raízes no 

então Serviço Social do Menor, órgão vinculado, na época, ao Juizado de Menores 

desta capital. 



24 

 

A Funase funciona, hoje, no estado de Pernambuco dividida em unidades que 

se destinam ao atendimento dos jovens em diversos níveis. O ato infracional está 

definido no artigo 103 do ECA, o qual estabelece a conduta prevista em lei como 

contravenção ou crime. A responsabilidade pela conduta descrita começa aos 12 

anos.  

 

LOCAL UNIDADE  FAIXA ETÁRIA QUANTIDADE 
DE DE JOVENS 

UNIAI Atendimento Inicial 12 a 18 anos 17 
CASE Internação 12 a 21 anos 1001 
CASEM Semiliberdade  12 a 18 anos 170 
CENIP Internação 

provisória 
12 a 18 anos 218 

   Total 1424 
QUADRO 1 – Unidades da Funase 

 

No entanto, como instituição pública que integra uma rede nacional de 

suporte social para trabalhar com os adolescentes infratores, a Funase, muitas 

vezes tem a sua missão desafiada porque possui no seu interior grupos organizados 

que acabam por reproduzir no a violência que o jovem vivencia antes de cometer o 

delito. Em adição, constitui-se num conjunto de unidades desarticuladas e com 

pouca autonomia, dependendo de instituições parceiras para executar seus 

programas de qualificação. Conseqüentemente, os parceiros trazem para dentro da 

Funase suas visões e crenças que acabam se misturando com o projeto pedagógico 

pensado. 

Para que se possa compreender como se dá a funcionalidade das diversas 

unidades da Funase, serão apresentadas essas unidades com suas localizações, 

capacidade e população, bem como as instituições parceiras, dando ênfase ao 

programa de qualificação profissional. 

Inicialmente, a Funase dispõe de uma Unidade denominada UNIAI, - que se 

destina ao atendimento inicial do jovem. Essa unidade comporta 15 jovens, mas no 

fechamento do mês de janeiro 2011, estava com 17. 

As unidades de internação são oito e estão espalhadas por todas as regiões 

do Estado. As unidades são destinadas aos jovens que cometem atos infracionais 

graves. Volpi (1999) diz que, embora o ECA enfatize os aspectos pedagógicos e não 

punitivos ou repressivos, a medida de internação carrega em si conotações 
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coercitivas e educativas. Lembrar que o Estatuto, em seu artigo 122 § 2º, estabelece 

que a medida socioeducativa não deve ser feita privando o jovem de liberdade, 

sendo a internação uma forma de dar segurança a esse jovem. 

 

REGIÃO UNIDADE DE  
INTERNAÇÃO 

CAPACIDADE FAIXA 
ÉTARIA 

POPULAÇÃO  

CASE – Santa Luzia –  
Recife 

10 12 a 18 anos 51 

CASE – Abreu e Lima 98 15 a 17 anos 257 
CASE – Cabo de são 
Agostinho 

166 17 a 21 anos 343 

RDM 

CASE – Jaboatão dos 
Guararapes 

32 12 a 15 anos 68 

RDAC CASE – Caruaru  100 12 a 18 anos 116 
RDMX CASE/CENIP – - 

ARCOVERDE 
26 12 a 18 anos 37 

RDAM CASE/CENIP –  
Garanhuns 

53 12 a 18 anos 49 

RDSF CASE – Petrolina  40 12 a 18 anos 30 
SUBTOTAL DE INTERNAÇÃO 525 - 1001 

QUADRO 2 – Unidade de Internação 

 Com a quantidade a mais de sua capacidade, fica evidente a dificuldade que 

se tem para que haja uma realização efetiva das medidas socioeducativas, pois, as 

atividades realizadas dentro do projeto político pedagógico ficam comprometidas em 

sua execução. 

As unidades de semiliberdade são seis, em todo estado. A semiliberdade 

consiste em unidades onde o jovem passa a semana sendo acompanhado e 

cumprindo medidas educativas, mas não são privados totalmente do convívio 

familiar e de sua comunidade. Volpi (op. cit) diz que a finalidade da semiliberdade é 

substituir em grande parte a medida de internação, para que se possa atender o 

jovem com primeira medidas, sendo um processo de transição entre a internação e o 

retorno à comunidade. 

 

REGIÃO UNIDADE DE  
SEMILIBERDADE 

CAPACIDADE FAIXA 
ÉTARIA 

POPULAÇÃO  

CASEM – Santa Luzia – 
Recife 

20 12 a 18 anos 26 

CASEM I – Recife 20 12 a 18 anos 73 

RDM 

CASEM II – Recife 20 12 a 18 anos 32 
RDMN CASEM – Timbaúba  40 12 a 18 anos 15 
RDAC CASEM – Caruaru 20 12 a 18 anos 17 
RDAM CASEM – Garanhuns 20 12 a 18 anos 07 
SUBTOTAL DE INTERNAÇÃO 140 - 170 

QUADRO 3 – Unidade de Semiliberdade 
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As unidades de internação provisória são seis. Estas unidades têm por 

finalidade acompanhar o processo do jovem onde ele deverá ficar esperando o 

julgamento, que levará cerca de 45 dias. 

 

REGIÃO UNIDADE DE  
INTERNAÇÃO  
PROVISORIA 

CAPACIDADE FAIXA 
ÉTARIA 

POPULAÇÃO  

CEMIP – Santa Luzia  
Recife 

10 12 a 18 anos 14 RDM 

CEMIP – Recife 90 12 a 18 anos 139 
RDAC CEMIP – Caruaru 60 12 a 18 anos 48 
RDMX CASE/CEMIP –  

Arcoverde 
- 12 a 18 anos 05 

RDAM CASE/CEMIP –  
Garanhuns 

18 12 a 18 anos 12 

RDSF CENIP - Petrolina 12   
SUBTOTAL DE INTERNAÇÃO 

PROVISÓRIA 
190 - 118 

QUADRO 4 – Internação Provisória 

 

Em pesquisa de levantamento realizada em 2011 e com base nos dados de 

até o final do ano de 2010, identificou-se que a Funase, no estado de Pernambuco, 

tem capacidade de atendimento de 870 jovens, porém encontra-se com 1423 

jovens.   

 

2.1.1 Relação da Funase com o Instituto Brasileiro Pró-Cidadania 

 

A necessidade de oferecer uma qualificação profissional aos jovens internos 

da FUNASE levou o governo de Pernambuco à implantação do programa emprego 

jovem, cujo objetivo era realizar cursos profissionalizantes dentro das unidades. Para 

isso, o Governo do Estado contratou organizações não governamentais que 

pudessem executar o programa. 

Dentre as várias instituições que trabalham com qualificação profissional, 

optou-se pelo Instituto Brasileiro Pró-Cidadania, fundado em 1995 que, além de ser 

uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e ser qualificada como 

OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse público, trabalha há 15 anos 

com qualificação profissional em municípios de Pernambuco, da Paraíba e do Rio 

Grande do Norte.  
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 Esta OSCIP teve como objetivo estruturar e executar um conjunto de ações 

de qualificação profissional, a fim de garantir os direitos fundamentais, a inclusão 

social, o exercício da cidadania e a empregabilidade. O projeto estava destinado a 

atender jovens com idade entre 16 e 24 anos, que se encontravam na população 

carcerária, privados de liberdade, em regime semi-aberto, liberdade assistida ou 

condicional; bem como jovens que se encontravam na FUNASE, em medidas 

protetivas, socioeducativas ou recém-egressos. 

Para a realização de ações que garantissem e defendessem os adolescentes 

e jovens atendidos pela FUNASE, o Pró-Cidadania executou o Programa Emprego 

Social que desenvolveu ações de qualificação profissional, com o intuito de 

favorecer o pleno exercício da cidadania; realizou, também, a qualificação dos 

jovens dentro dos cursos, respeitando o nível de escolarização que eles possuíam, 

além de assumir o compromisso de favorecer aos jovens um nivelamento de 

escolaridade. Vale ressaltar que todo o trabalho realizado estava dentro dos 

conteúdos exigidos pelo programa. 

 

2.1.2 Projeto Político Pedagógico da Funase  

 

A instituição apresenta sua Proposta pedagógica dentro do Plano de Ação 

Socioeducativo 2008-2011, fundamentado no ordenamento jurídico e normativo 

vigente na área dos direitos de adolescentes jovens em conflito com a Lei, levando 

em consideração seu desenvolvimento, também segundo acordos internacionais em 

diretos humanos o qual o Brasil é signatário.  

O projeto pedagógico está dividido em três dimensões: 

 

 Dimensão pessoal: 

• O caminho do Desenvolvimento 

• A pedagogia da Presença 

• A relação de Ajuda 

• A Resiliência 

 

 Dimensão cidadã (protagonismo juvenil); 

• Democracia e Construção Coletiva 



28 

 

• Educação Emancipadora 

• Respeito mútuo 

• Crença na Pessoa 

• Ética 

• Transparência 

• Incompletude Institucional e Funcional 

 

Dimensão como futuro profissional (cultura da trabalhabilidade); 

• Aprender a Ser 

• Aprender a conviver 

• Aprender a Fazer 

• Aprender a Aprender 

 

 Essas dimensões são norteadas por eixos operacionais: Educação 

Integral, Educação profissional, Saúde, Segurança cidadã, Família e Integração 

social e Comunitária. 

 

Eixo Operacional Aspectos e Ações prioritárias 

EDUCAÇÂO Princípio da Educação Integral.  
Escolaridade e profissionalização 

SAÚDE Ações relativas à juventude e processo de saúde; doença,  
bem estar físico e psicológico, formação de hábitos 
saudáveis, prevenção ao uso de drogas  e doenças DSTs/AIDS 

EDUCAÇÂO 
PROFISSIONAL 

Preparação dos adolescentes para o mundo do trabalho; 
Diretos e deveres, que envolvem as relações do trabalho; 
Liderança e responsabilidade; 
Associativismo e empreendedorismo. 

SEGURANÇA  
CIDADÃ 

Regras e Normas de convivência; 
Relações do cotidiano de jovens entre si e entre os  
jovens e educadores 

FAMÍLIA Fortalecimento da família e aproximação/integração entre  
seus membros, tendo como foco a reintegração dos jovens. 

INTEGRAÇÃO  
SOCIAL  
E COMUNITÁRIA 

Participação e integração com programa no meio externo,  
como forma de preparação à sua reinserção social e comunitária. 

QUADRO 5 – Eixos operacionais do Projeto Político p edagógico da Funase 

Todas as dimensões e eixos são descritos no plano pedagógico da Instituição 

para o desenvolvimento das ações nas 21 unidades descentralizadas, em 06 regiões 

de desenvolvimento do estado de Pernambuco.  
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Ao entrar em contato com o Projeto Político Pedagógico, observa-se que 

dentro nas unidades existem profissionais que estão responsáveis pela parte 

pedagógica. O trabalho é realizado e acompanhado por um pedagogo, que viabiliza 

e verifica os projetos que são implantados. 

Durante a implantação do programa Emprego Jovem, a pedagoga organizou 

as listas dos jovens que iriam participar dos cursos. Neste momento, aparece a 

dificuldade, de relacionar os jovens, que tem a profissional por conta da demanda e 

do acompanhamento que deve realizar com professores e instrutores que atuam na 

unidade. É importante destacar que antes da chegada do programa, as unidades 

contavam com oficina de artesanato e nivelamento de escolaridade, destacando o 

esforço dos profissionais para implantação do EJA – Educação de Jovens e Adultos, 

em consonância com a secretaria de Educação do Estado. 

Outro ponto relevante que destacam os profissionais responsáveis pelo PPP 

é o espaço disponibilizado para a realização dos cursos que, muitas vezes, não 

possui estrutura adequada por causa do ambiente físico das unidades de 

ressocialização. Por isso, era necessária uma adaptação nas instalações já 

existentes. Alguns cursos funcionaram em sala, que foram construídas para 

elevação do nível de escolaridade, outras em refeitórios, e até mesmo em 

alojamentos, como foi o caso de uma unidade específica. Tudo isso foi observado na 

implantação do projeto realizado pelo Pró-Cidadania. 

 

2.1.3 Qualificação profissional dentro da FUNASE 

 

Ao observarmos os jovens que são levados para internação e privados das 

condições de viverem em sociedade, pudemos perceber que, ao se encontrarem 

dentro da FUNASE, eles começam a se deparar com direitos que lhes são 

concedidos por meio de leis que regem o funcionamento da instituição. 

 A Lei de Execuções Penais - LEP, promulgada em 1984, é também utilizada 

para os jovens que se encontram na FUNASE. Nela constam os direitos dos presos 

em relação à assistência material, jurídica, social, educacional e religiosa. No 

tocante ao trabalho, a LEP refere-se a esse item como uma importância social, 

caracterizada como dever social e condições de dignidade humana, tendo finalidade 

educativa e produtiva. (MADEIRA, 2004) 
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Um dos diretos é a formação profissional, que faz parte do processo de ações 

políticas públicas destinadas aos jovens. Além desse, segundo o documento do 

SINASE, demanda-se uma efetiva participação dos sistemas de políticas de saúde, 

educação, trabalho, previdência social, assistência social, cultura, esporte, lazer, 

segurança pública, entre outras, para eficaz proteção integral destinada a todos os 

adolescentes. (SINASE,2000). 

A Qualificação profissional na FUNASE está dentro do Plano Operativo e do 

Projeto Político Pedagógico. Os adolescentes são inseridos em cursos de iniciação 

profissional, de acordo com as suas aptidões e os seus interesses, dentre outros 

aspectos. Os cursos oferecidos nas unidades são de informática básica, 

horta/pomar, cozinheiro, garçom, artesanato em geral, pintor de obras, eletricidade 

em geral, marcenaria. O adolescente é preparado para o mundo do trabalho, 

considerando habilidades básicas, específicas e de gestão ligadas à 

empregabilidade. 

Com a execução do programa do Emprego Social, dentro da FUNASE, o 

Instituto Brasileiro Pró-Cidadania se deparou com a realidade dos jovens e a 

formação profissional que os mesmos recebem dentro da instituição, e pode 

constatar que não seria possível atender a demanda dos internos, devido ao número 

limitado de vagas oferecidas. 

O presente trabalho buscará compreender o lugar da qualificação profissional 

para os jovens que saíram da Funase. Tendo em vista o que possa representar esta 

qualificação para eles, após a sua saída da instituição, no que se refere aos desafios 

que irão encontrar fora dos muros da instituição, ou seja, no caminho de volta para 

estabelecer contato com a família e com a sociedade. Depois da saída da instituição 

o jovem fica sendo acompanhado durante três meses por profissionais, as 

assistentes sociais das unidades, que buscam inseri-los em programa de 

profissionalização e acompanham a família onde o mesmo é reinserido. 

Nesse sentido, torna-se pertinente o desenvolvimento de estudos 

sistematizados que favoreçam subsídio ao Programa Emprego Social, para uma 

compreensão dos esforços realizados na reinserção dos jovens feito pela instituição. 

Tendo o conhecimento da existência de grande quantidade de estudos sobre a 

temática da prisão, poucos são os que buscam realizar a análise da trajetória e 

investigar o processo “pós-prisional”, ou seja, o processo de ressocialização e 
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reintegração social ou não, daqueles que são egressos do sistema penitenciário. 

(MADEIRA, 2004) 

 

2.1.4 Projetos parceiros da FUNASE 
 
 Pensando na qualificação profissional dos jovens, a Funase busca parceria 

com as secretarias do governo, Associações e ONG`s para oferecer uma 

possibilidade de que os jovens, ao saírem da instituição, possam buscar uma 

mudança de vida através do trabalho. 

 Durante a pesquisa, entramos em contato com três projetos que fazem 

parceria com a Instituição: O Recomeçar, Associação Cristo é vida e Retome sua 

Vida. Sendo o primeiro deles um projeto da própria instituição e que faz contato com 

os outros para viabilizar a reinserção do jovem. 

 

2.1.4.1 Recomeçar 

 

 Segundo a pedagoga responsável pela coordenação, o projeto surgiu a partir 

de uma demanda do Ministério Público no município de Jaboatão. Começando pela 

a observação da forma como os jovens estavam saindo de uma socioeducativa, 

como realmente eles eram atendidos neste momento e de como a sociedade estava 

recebendo esses jovens.  

O projeto Recomeçar foi criado dentro da própria Funase com o objetivo de 

promover o fortalecimento do vínculo familiar, e a inserção social e comunitária dos 

adolescentes e jovens em processo de desligamento da medida socioeducativa de 

internação e semiliberdade da Funase, de forma a contribuir para o exercício da 

cidadania. 

 Durante os três anos – 2008 a 2010 - de Recomeçar, os profissionais 

buscaram parcerias com instituições e empresas para atenderem os jovens, devido 

à demanda que o projeto interno não conseguiu absorver. Com o objetivo de que, ao 

sair da instituição, o jovem pudesse encontrar um lugar no mercado de trabalho, 

através dos cursos oferecidos dentro da própria Funase ou em curso fora da 

instituição. 

 O projeto Recomeçar também busca integrar a família nesse processo de 

qualificação, envolvendo as mães dos jovens. A seleção é realizada na própria 
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instituição através da divulgação entre as mães. As que se interessam, fazem a 

inscrição no curso. O dia do curso é o mesmo dia da visita aos jovens, isso facilita a 

participação, uma vez que elas vêm no meio da semana para visitar os mesmos, 

almoçam com eles e então, fazem o curso. O projeto Recomeçar ainda dá as 

passagens para as mães irem e voltarem.  

 A atuação do Recomeçar busca, através do seu trabalho, contribuir para que 

os jovens e suas famílias possam se integrar novamente à sociedade. Mesmo sendo 

destacado por sua coordenação, o grande desafio que se tem neste processo, para 

que se possa dar um novo significado, é a possibilidade de mudança na vida desses 

jovens. 

 

2.1 4.2 Associação Cristã é Vida 

 

 Com a necessidade de atender aos jovens que se encontram dentro de suas 

unidades a Funase fez parceria com a Associação Cristo é Vida. Essa articulação 

possibilita que o acompanhamento do jovem, ao sair dá instituição, seja 

compartilhada com organizações da sociedade. 

A Associação Cristo é Vida  - ACV é ligada a Igreja Assembléia de Deus1, 

tendo como responsável um fiel da igreja. O primeiro contato com os jovens através 

da associação feito  pelo responsável foi para realizar um trabalho dentro da própria 

instituição de evangelização e orientação aos jovens. 

 
 

Nós fazemos da seguinte forma também, temos palestra sobre cidadania, 
sobre drogas, sobre sexo. Nós procuramos colocar todos os problemas 
deles, às claras, conversa muito clara, e procurar resolver, porque a gente 
tem a visão da seguinte forma,que eles foram programados, né? Nós, quer 
queira ou não nós fazemos parte do meio em que vivemos e como os 
padrões de autoridade deles, os pais, e as próprias comunidades em que 
viviam, ensinavam a eles a droga, a violência, e isso tudo é normal pra eles, 
se drogar, ver drogas, pra eles tudo é normal. Então nós procuramos 
mostrar outra realidade pra eles, que a realidade cristã, os ensinamentos de 
Cristo, nós passamos para eles. (Responsável pela Associação). 

                                                           
1
 Assembléia de Deus - é uma denominação evangélica, sendo a maior do Brasil no ramo petencostal e uma das maiores no 

mundo. O Pentecostalismo clássico é o que começou em 1901 entre cristãos que se reuníam na rua Azusa em Los Angeles, 
EUA e simultaneamente em vários outros lugares na América do Norte. É a maior corrente pentecostal entre todas as demais, 
pois está conformada por organizações religiosas que se formaram naqueles anos e mantém manifestações espirituais e 
doutrinas similares. 
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O trabalho realizado pela Igreja de evangelização dentro da FUNASE, fez 

com que fosse pensado num projeto voltado para os jovens que se preparam para 

deixar a instituição, pois, segundo o coordenador da ACV, o seu contato dentro da 

instituição possibilitou observar que poderia se tornar parceira na hora em que o 

jovem deixasse a unidade 

Foi através do acolhimento de um jovem que não tinha para onde ir que se 

deu início o trabalho da ACV, pois a coordenação começou a colocar em prática um 

trabalho voltado para o acolhimento desses jovens, antes pensado através da 

convivência com as unidades que durante seis anos, observou que ao longo do 

tempo, eles saiam e não sabiam para onde ir, se voltavam para a mesma 

comunidade ou voltavam para as ruas. 

 
Então eles voltavam a praticar as mesmas coisas depois que saia. Então 
isso pesou pra gente, principalmente os evangélicos, eles voltavam pra suas 
comunidades, mas não tinham uma assistência melhor da Igreja. Quando a 
gente ficava sabendo de alguma coisa, esses meninos já estavam 
praticando coisas que praticavam antes. Então nós fizemos esse trabalho. 
(Responsável pela Instituição) 

 
 

 A associação conseguiu uma sede num bairro do município de Jaboatão. 

Esse local é destinado para guardar material de doação recebido dos fieis da Igreja, 

para serem levados ao interior e ajudar famílias carentes. Mas, ao pensar em 

acolher os jovens, o Sr Nilo, se deparou com a realidade de um jovem que recebeu 

autorização do juiz para deixar a instituição e não tinha para onde ir.  

 

E há um ano atrás, Roberto, ele tava saindo da Funase, não tinha pai e nem 
mãe, Então nós temos a base de nossa missão como você enxergou e 
decidimos hospedar o Roberto, assumi a tutela dele, ele sai para lá, assumi 
a tutela dele, ele foi o primeiro a chegar lá. Tá certo assim chegaram outro 
pra ficar com a gente. A gente tem trabalhado. O Roberto tem melhorado 
bastante. .(Responsável pela Instituição) 

 
 

Então a associação começou um trabalho de acolhimento desses jovens que 

saiam da Funase e não tinha para onde ir. Uma das preocupações com esses 

jovens era inseri-los no mercado de trabalho, pois segundo o senhor Nilo a 

manutenção dos jovens na Associação é feita pelos membros da Igreja, mas que a 
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participação deles também é muito importante. Então o coordenador começou a ver 

de que forma eles poderiam ajudar, através do próprio trabalho. 

 No início, a ACV aproveitou as habilidades dos jovens para realizar pequenos 

trabalhos na casa de pessoas da própria Igreja. Um dos jovens tinha feito curso de 

construção civil, outro de eletricista, assim eles realizavam essas atividades e 

ganhavam algum dinheiro para si e para ajudar na alimentação deles dentro da 

associação. 

 Com o passar do tempo, o trabalho foi aumentando e a ACV sentiu a 

necessidade de fazer parceria para buscar oportunidades para esses jovens na 

comunidade em que estavam inseridos. Hoje, a associação continua seu trabalho 

dentro da Funase, e acolhe quatro jovens na sede. 

 

2.1.4.3 O Retome sua vida 

 

 A aproximação da Funase com o Retome sua Vida se deu pelo perfil da 

entidade de profissionalizar jovens preparando-os para o mercado de trabalho. 

O Retome sua Vida - RV é uma ONG que trabalha com quatro cursos: informática 

básica, manutenção de micro, culinária e auxiliar administrativo. O objetivo desses 

cursos é preparar e profissionalizar os jovens, sobretudo os jovens com deficiências, 

jovens da comunidade, onde estão inseridos e também jovens de liberdade 

assistida.  

No decorrer do curso, eles têm a parte teórica e tem também a parte prática, 

que são vivenciadas nas empresas. A partir dessa vivência é que se procura inserir 

os jovens no mercado de trabalho, fazendo como que eles sejam absorvidos pelas 

próprias empresas. Tem empresa que já sinaliza para a ONG sua intenção de tê-los 

no período de vivência e a intenção de absorvê-los mais adiante contratando-os. 

 A parceria do Retome com a Funase se dá no acolhimento de jovens que se 

encontram em liberdade assistida no CASEM, no regime de semiliberdade. 

 Os jovens são selecionados pelo projeto Recomeçar para serem 

encaminhados para o RV. Em primeiro lugar, busca-se ver a demanda de jovens que 

podem ser absorvidos pela ONG. Em seguida, entra-se em contato com as unidades 

disponibilizando as vagas. Esse processo é feito diretamente com a coordenação 

dos projetos. 
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Segundo o coordenador pedagógico, os jovens que são encaminhados pela 

Funase, se integram bem com o processo de trabalho realizado dentro do projeto de 

qualificação profissional oferecido pela ONG, se relacionando bem com todos que 

fazem parte da organização. 

 

Então a gente nunca teve problema com rebeldia, desordem, briga entre 
colegas, isso não acontece. Que uma coisa, que até admira a gente, 
positivamente falando, porque a imagem preconceituosa que se tem do 
jovem em liberdade assistida que ele é um arruaceiro, aqui ele tem um 
comportamento oposto, ele vem , participa, enfim, trabalha junto com a 
nossa equipe, trabalha normalmente. (Pedagogo) 

 

 Essa parceria do RV com a Funase está ficando cada vez mais significativa. 

Existe um projeto em andamento dentro da Funase voltado para uma demanda de 

trabalho de qualificação profissional de cursos voltados somente para jovens da 

liberdade assistida, cursos estes que podem ser executados e acompanhados pelo 

RV. 

 Dentro deste contexto, o que se pretende através deste estudo é entrar em 

contato com a vivência dos jovens que deixaram a instituição e encontram-se na 

busca da construção de suas vidas depois de passarem por medidas 

socioeducativas.  

 

2.1.5 Característica dos Jovens da Funase 

 

O contexto em que esses jovens vivem é de grande desvantagem social. 

Essas desvantagens se refletem em vários aspectos de suas vidas, entre os quais, 

estão aqueles relacionados à renda familiar; a sua instrução e desocupação; e a 

violência urbana a que estão expostos. Esses elementos contextuais irão 

potencializar, ao longo da história de suas vidas, a indesejável relação entre 

pobreza, delinquência e violência. 

De modo geral, a população dos Estados do Nordeste apresenta indicador 

socioeconômico pior do que os apresentados pelo país como um todo. De acordo 

com o IPEA (2009) enquanto que no Brasil 21,4% é o quantitativo de pessoas 

pobres, no Nordeste esse percentual é igual a 39,6%. Consequentemente, essa 

população não usufrui de boas condições de habitação, sanitárias, lazer e ações 

efetivas de educação e saúde. Essa adversidade socioeconômica é ainda maior na 

periferia dos grandes centros da região nordeste e nas regiões distantes do interior, 
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que não possuem cadeias produtivas interligadas aos grandes centros. Portanto, 

estas características estarão presentes na vida dos brasileiros que vivem e 

trabalham na região nordeste do Brasil, em especial os participantes dessa 

pesquisa. 

Dados da PNAD – Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicilio, em 

2008/2009, ratificam essa situação menos favorável no estado de Pernambuco com 

68,3% dos chefes de domicílios ganhando até um salário-mínimo e 36,6% das 

famílias possuindo renda familiar per capita de até ½ salário-mínimo. Apesar da taxa 

de escolarização no Estado de Pernambuco estar em torno de 29% entre jovens de 

18 a 24 anos, semelhante ao do país 28,9%, ao analisar a relação entre faixa etária 

e desocupação por ano de estudo, observa-se que as taxas de Pernambuco são 

piores do que as apresentadas pelo Brasil como um todo, conforme apresentados os 

dados a seguir.  

Observe-se que é na faixa etária de 24 a 28 anos que se encontra a maior 

taxa de desocupação entre homens brasileiros. Ao se comparar a taxa de 

desocupação com anos de instrução no grupo etário de 10 anos de idade ou mais, 

verifica-se que a taxa de desocupação do Estado de Pernambuco dobra de 6,3% 

para os indivíduos sem instrução, para 13,7% entre os que possuem 11 anos ou 

mais de instrução. Devendo-se chamar atenção que entre os que possuem 8 a 10 

anos de instrução enfrentam um taxa de desocupação de 16,1%, a maior entre 

todas as faixas de instrução. Curiosamente os que possuem de 4 a 7 anos de 

instrução enfrentam uma taxa de 11,9% de desocupação. 

Uma abordagem simples desses dados poderia levar a conclusão de que, 

quanto maior a quantidade dos anos de instrução, maior a taxa de desocupação. 

Deve-se levar em consideração que essa taxa de desocupação tem o seu pico na 

idade de 18 a 24 anos, e considerando que os dados da PNAD não são 

estratificados por condições socioeconômicas, a relação de desocupação dos jovens 

de áreas de desvantagem social, nesta faixa etária pode ser ainda pior. Esse 

contexto econômico mostra a relevância que a qualificação oferecida a esses jovens 

pode ter em suas vidas. Do contrário, ao saírem dos centros socioeducativos, esse 

jovens podem se deparar com uma realidade bem distinta.  

Souza e Lima (2006) ao analisarem em os dados da violência urbana no 

Brasil, utilizando-os a partir de uma análise epidemiológica descritiva da morbidade e 

da mortalidade para acidentes e violência no Brasil e suas capitais, utilizaram dados 
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dos Sistemas de Informações sobre Mortalidade e de Internações Hospitalares, do 

Ministério da Saúde; da Secretaria Nacional de Segurança, do Ministério da Justiça; 

e do Departamento Nacional de Trânsito, do Ministério das Cidades. As autoras 

identificaram que as taxas de mortes por causas violentas nos principais centros 

urbanos brasileiros estão entre as mais altas do continente americano, expressando 

uma tendência de crescimento que desde a década de 1980 vem se acentuando. 

Dados do Ministério da Saúde informam que o Brasil passou de 59,0 mortes por 

causas externas (acidentes e violências) por 100 mil habitantes na década de 1980, 

para 72,5 em 2002. Países da Europa Ocidental têm taxas inferiores a 3 mortes 

intencionais por 100 mil habitantes e os Estados Unidos encontram-se na faixa de 5 

a 6 mortes intencionais por 100 mil habitantes.  

Souza e Lima (op.cit.) destacam em sua pesquisa que a violência afeta a 

população de modo desigual, gerando riscos diferenciados em função de 

características socioeconômicas e demográficas. Sendo mais elevada nas áreas de 

maior desvantagem social. Algumas capitais brasileiras apresentam coeficientes de 

mortalidades por causas externas maiores que 90/100.000 habitantes, entre as 

quais está a cidade do Recife. Em adição, é marcante a intensidade dos homicídios 

cada vez mais jovens. Se for levado em conta a faixa etária dos jovens desta 

pesquisa, adolescentes e os adultos jovens dos 15 aos 29 anos do sexo masculino, 

as taxas são extraordinariamente mais altas do que as verificadas na população 

como um todo. Em relação à taxa geral da população, a da faixa dos 15 aos 19 é 1.5 

vezes maior; no grupo dos 20 aos 24 anos a taxa é 2.5 vezes maior; e entre as 

idades de 25 e 29 anos, o risco também é 2.1 vezes maior que o da população em 

geral. 

Portanto, a situação vivenciada por esses jovens pode ser marcada pelos 

expressivos envolvimentos com a violência, com a criminalidade e com o consumo 

de drogas que são mais que preocupantes sequelas das décadas perdidas, uma vez 

que fazem crescer o número de jovens que aumentam o risco social das ruas. 

Este risco, por sua vez, tem sua origem em dois aspectos, o primeiro, na falta 

da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, lei nº 8069 que entrou 

em vigor em 13 de julho de 1990. Essa lei está fundamentada na doutrina de 

proteção integral à criança e ao adolescente que, no seu artigo segundo, considera 

criança, a pessoa até 12 anos incompletos, adolescentes a pessoa entre 12 e 18 

anos incompletos e estende os seus benéficos, excepcionalmente, a pessoa entre 
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18 e 21 anos. O segundo aspecto está na negligência do Estado em garantir os 

direitos individuais, bem como fazer cumprir as convenções internacionais que estão 

relacionadas à proteção e à garantia dos direitos humanos e das quais o país é 

signatário 

 
Para as crianças menores de 12 anos que se tornem autoras de atos 
infracionais, o ECA estabelece que o Conselho Tutelar aplique medidas de 
proteção e socioeducativas. Aos maiores de 14 até os 18, o juiz pode 
aplicar medidas de liberdade assistida, de semiliberdade ou de internação 
com privação de liberdade por um período máximo de três anos. Este último 
tipo de medida é aplicável a jovens autores de atos infracionais graves, 
obedecendo aos princípios de brevidade, excepcionalidade, em respeito a 
sua condição de pessoa em desenvolvimento. (ESPINDULA; SANTOS, 
2004, p.359) 

 

Saraiva (1999), situa a ideologia do estatuto no princípio de que toda criança 

e adolescente desfrutam dos mesmos direitos e deveres compatíveis com a situação 

peculiar de desenvolvimento. Essa visão rompe com a idéia vigente nos antigos 

“juizados de menores”, ou seja, a existência de uma justiça repressora para os 

pobres e para os bem nascidos, uma legislação absolutamente diferente. 

A Proteção Integral defendida pela ONU inspirou a Constituição Brasileira no 

seu artigo 227 que versa sobre o seguinte aspecto  

 

é dever da família da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, 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 crueldade e opressão.  

 
 

No que tange à responsabilidade dos órgãos do Estado, esse direito é 

assegurado no artigo terceiro do ECA que assegura oportunidades e facilidades 

para o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de 

liberdade e de dignidade.  

 No entanto, a sociedade e o Estado não foram capazes de garantir a esses 

jovens a proteção assegurada na Constituição Brasileira e nas leis complementares 

que efetivam o estado democrático de direito. As garantias tratadas no estatuto vão 

desde o atendimento à gestante, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, até à 

garantia da convivência familiar, o direito à educação, à cultura, ao lazer, ao esporte, 
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à proteção ao trabalho e à profissionalização, inclusive a garantia da proteção, 

quando da prática do ato infracional. 

Logo, a trajetória apresentada para justificar a importância deste trabalho 

corresponde à nossa necessidade de sistematizar o presente estudo, a fim de 

buscar respostas que nos possibilitem a compreensão de como essa qualificação 

profissional trará elementos importantes para a vida de jovens que foram privados de 

liberdade, passaram por medidas socioeducativas e estão se reinserindo na 

sociedade.  

Quando um jovem é privado de liberdade, no entendimento judicial, ele não 

tem condições de conviver em sociedade, precisando passar por um período de 

ressocialização. Neste caso, a sentença do juiz é que vai definir a medida 

socioeducativa, sanção que veio substituir a “pena”, como era tratada pelo código de 

menores, dando outro caráter social e educativo às medidas. Sendo, portanto, 

importante que o Juiz não se prenda somente ao delito ou sua gravidade, mas às 

condições de vida do jovem, antes de encaminhá-lo para cumprir medidas de 

ressocialização (Nogueira, 2003). 

 

A FUNASE, como única Entidade de Atendimento do Estado, tem por 
objetivo estruturar e operacionalizar um conjunto de ações direcionadas à 
garantia dos direitos fundamentais, priorizando a condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento, com focalização numa Educação para Valores 
e na sensibilização e mobilização da sociedade para com o adolescente sob 
Medidas Socioeducativas. (FUNASE, 2008) 

  

Nessa perspectiva, o trabalho desenvolvido na qualificação profissional 

apresenta relevância para a pesquisa em questão, uma vez que poderemos 

identificar como esse jovem, após obter uma profissionalização, retomou sua relação 

com a família e com a sociedade, depois de ter passado pelo sistema em busca de 

uma ressocialização. 

Os adolescentes e jovens que participaram do programa Emprego social, 

carregam consigo as consequências de uma economia de escala que os exclui; de 

um processo educativo pouco efetivo que quase sempre leva ao fracasso escolar e à 

dificuldade de obter um emprego formal. A conquista de um novo espaço em sua 

formação se apresenta com a possibilidade de ruptura com a vida de marginalidade 

na qual o jovem está inserido (Oliveira, 2001).  



40 

 

Sendo a Funase o locus que permite a ampliação das possibilidades de traçar 

objetivos importantes para o seu desenvolvimento pessoal, como também de 

influenciar na forma como esse jovem estabelecerá a construção de laços que 

contribuam com uma mudança de atitude em sua vida; se assim o fizer ela terá, 

portanto, cumprido com seu papel crucial de ressocialização.  

A razão que situa a proposta do Programa do Emprego Social como um 

instrumento de ressocialização, é que ela possibilita o desenvolvimento desses 

jovens, com risco de vulnerabilidade, reconhecendo as condições que os mesmos 

possuem na capacidade de serem protagonistas de uma perceptiva de futuro para si 

e sua família.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Para fundamentar a presente pesquisa toma-se como marco teórico a teoria 

do vínculo articulada com algumas referências psicanalíticas, como um referencial 

das teorias com foco nas vivências dos jovens dentro da instituição, na trajetória da 

sua formação e nas relações que vão estabelecendo em suas vidas. Esses 

referenciais psicanalíticos permitiram tanto à teoria do vínculo com às teorias 

complementares analisarem pontos importantes sobre o contexto em que vivem 

esses jovens e suas famílias, as relações familiares, o processo de delinquência, a 

passagem pela Instituição, a construção da sua escolaridade e sua formação 

profissional. 

Em adição a teoria do vínculo na perspectiva da psicanálise utilizada nesta 

pesquisa, foram utilizadas teorias complementares como as descritas por 

Honneth(2009) e Bowlby(1997) que trataram do reconhecimento e vínculo; as que 

estudam a adolescência proposta por Winnicott(1984), Rassial(1999) e 

Calligaris(2009), o processo que envolve o estigma descrito por Goffman(1974) e a 

qualificação profissional de Arroyo(2005) e Frigotto(2003). Como também outros 

autores que trabalham em torno da temática e com essas teorias. 

 

3.1. Teoria do Vínculo 

 

Para Pichon-Rivière (1988) o vínculo está ligado à maneira particular pela 

qual cada indivíduo se relaciona com o outro ou outros, criando uma estrutura 

particular a cada caso e a cada momento. 

 
O vínculo é sempre um vínculo social, mesmo sendo com uma só pessoa; 
através da relação com esta pessoa repete-se uma história de vínculos 
determinados em um tempo e em espaços determinados. Por essa razão, o 
vínculo se relaciona posteriormente com a noção de papel, de status e de 
comunicação. (PICHON-RIVÌERE, 1988, p. 49) 
 

O autor ainda destaca que dentro do contexto em que se estuda o vínculo, 

podem-se destacar três dimensões de investigação, quando se procura 

compreender a forma de vinculação estabelecida pelo indivíduo: investigação do 

indivíduo, a do grupo, e a da instituição ou sociedade. Isso vai permitir três tipos de 

análise; uma psicossocial, que parte do indivíduo para fora; a sociodinâmica, que 

analisa o grupo como estrutura; e a institucional, que toma todo o grupo, toda uma 
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instituição ou todo um país como objeto de investigação. Alertando que não existe 

uma separação clara entre os campos de investigação psicossocial, sociodinâmica e 

institucional: são campos que vão interagindo sucessivamente. 

Pichon-Rivìere (op. Cit.) apresenta o vínculo com a possibilidade de que ele 

possa formar uma estrutura perfeitamente visível e controlável passível de 

investigação pelos métodos da psicologia social. Enfatiza que, o vínculo de dois se 

estabelece sempre em função de outros vínculos condicionados historicamente no 

sujeito e que, acumulados nele, constituem o que está no inconsciente. O 

inconsciente, portanto, é constituído por uma série de pautas de conduta 

acumuladas em relações com vínculos e papeis que o sujeito desempenha frente a 

determinados sujeitos ou grupos sociais. 

Outro ponto importante a ser destacado na teoria do vínculo para apoiar a 

nossa análise é sobre os processos de identificação introjetiva e projetiva, já 

estudados por Freud como mecanismo de defesa do Ego. A identificação introjetiva 

ocorre associada com a história pessoal do individuo, que reforça a situação 

emocional do momento. Observa que em determinadas classes sociais considera-se 

que a identificação introjetiva aparece com maior freqüência em pessoas simples e 

de pouca inteligência, permitindo ao indivíduo introjetar inconscientemente as 

características do poder dominante, se identificando a este e, como isso se projeta. 

A identificação projetiva é aquela que permite a pessoa projetar sobre os outros 

suas próprias características e assim se reconhecer num coletivo. A distância entre o 

personagem e a própria pessoa pode ser extensa, uma vez que ele só reconhece 

nele o que vê em si mesmo, enquanto que na identificação introjetiva o personagem 

e a própria pessoa se confundem. Na identificação projetiva uma parte da pessoa se 

mantém como espectador da outra parte da pessoa, que se atreve a misturar-se na 

cena entre personagens e na ação. (PICHON-RIVÌERE, 1988.)  

Para o presente estudo serão consideradas as duas vertentes de identificação 

para análise das relações entre o jovem infrator, buscando esclarecer como se dão 

as relações familiares, destacando a importância do papel do pai e da mãe no 

processo de identificação relacionados aos investimentos dos cuidados dispensados 

ao indivíduo nos primeiros anos de vida. Sendo modelado, ora por diversos 

componentes pisco-afetivos; ora pelo mundo exterior onde o sujeito irá entrar em 

contato interagindo com a sua realidade de desvantagem social. Na sequência do 
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desenvolvimento social dos sujeitos estudados o foco seguirá a construção de novos 

investimentos identificatórios com os atores sociais envolvidos. 

 

3.2 Os jovens e suas famílias 
 
 Ao pensar na família e no jovem, é interessante se reportar a função desta, 

que cabe permitir o crescimento individual e facilitar os processos de individuação e 

deferência em seu seio, ensejando com isso a adequação de seus membros às 

exigências da realidade vivencial e o preenchimento das condições mínimas 

requeridas para um satisfatório convívio social. Este seria o objetivo primeiro do 

núcleo familiar como célula importante da sociedade. (OSÓRIO, 1996) 

Segundo Campos (1984), é importante conhecer a realidade social objetiva 

que vai compreender todas as condições materiais e simbólicas, que se deparam o 

sujeito dentro da família onde nasce e se desenvolve como ser social.  Fatores como 

condições de vida e fragmentação familiar podem possibilitar que o jovem siga o 

caminho da marginalidade. Devemos destacar que a fragmentação das relações 

familiares, aqui, não está restrita apenas a construção, mas a compreensão de que, 

nas relações dos sujeitos é difícil a presença de acolhimento um do outro.  

 

3.2.1 A Família seus arranjos e suas relações 
 
 A família como unidade matricial do corpo social vem, ao longo da história, 

desempenhando seu papel. As formas como as relações humanas se processam no 

âmbito da família é o modelo interacional para o funcionamento das coletividades. 

Osório (1996) cita Pichon-Rivìere quando diz que a família deve proporcionar o 

marco adequado para a definição em conservação das diferenças humanas, dando 

forma objetiva aos papeis distintos, mas mutuamente vinculados, do pai, da mãe dos 

filhos, que constituem os papeis básicos em todas as culturas. Deve-se levar em 

conta que o arranjo familiar encontrado hoje se diferencia bastante da constituição 

inicial da família de outras épocas, onde assume diferentes modalidades, podendo 

ser encontrados jovens que vivem em lares que não são de sua família de origem, 

mas estão vinculados por algum grau de parentesco. 

 A Família, apesar de seus novos arranjos, continuará sendo configuração das 

relações humanas onde se aprimoram os modelos de convivência que ensejam o 
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melhor aproveitamento dos potenciais humanos dentro da sociedade (OSÓRIO, 

1996) 

 A relação entre os membros da família dos jovens que passam pela Funase 

são de certa forma medidas pela luta em busca da vinculação de seus componentes, 

muitas delas onde o provedor (PAI) já não está presente no lar ou nunca fez parte 

dela. Para Nogueira (2003), a família é aquela formada pelo interesse recíproco que 

a mãe tem pelo pai, se tratando da relação conjugal. Destacando que para Freud, é 

o mito do Édipo que vai possibilitar a entrada do sujeito na cultura, e a função do 

papel do pai será de fazer objeção aos impulsos da criança em relação ao papel da 

mãe, e relançar a criança a outros interesses existentes no meio em que vive. O 

autor ressalta que Freud, desenvolveu o conceito de identificação como 

desempenhando um papel fundamental na constituição do complexo de Édipo, como 

estruturante da identidade. Sendo a identificação concebida como a manifestação 

mais primitiva de uma ligação com outra pessoa, desempenhando um papel 

importante na pré-história 2 do complexo de Édipo. 

 Portanto, o processo de identificação abrange uma linguagem corrente, que 

engloba toda uma série de conceitos psicológicos, tais como imitação, empatia, 

simpatia, contágio mental, projeção, Introjeção. O conceito de identificação assumiu 

progressivamente na obra de Freud, um valor central, sendo mais do que um 

mecanismo psicológico entre outros, mas também como a operação pela qual o 

indivíduo humano se constitui. (PONTALIS e LAPLANCHE 1986) 

 

A identificação é um fenômeno de grande importância na infância, quando 
há formação e aquisição de valores, e também na adolescência, quando se 
dá uma redefinição da personalidade, principalmente na aquisição de 
atitudes e valores dos papeis masculino e feminino, e sobre tudo a 
aquisição da identidade. (CAMPOS, 1984, p. 26) 

 

 Dentro deste contexto, podemos encontrar os sentimentos que nutrem as 

relações familiares, ou seja, como se estabelece esta aproximação ou afastamento 

entre um jovem e sua respectiva família. Ao cometer um delito, esta relação passa 

pelo sentimento de abandono ou rejeição quando o jovem se encontra fora de casa 

                                                           
2 . Para compreender a exposição sobre a pré-história e o declínio do complexo de Édipo no menino e na menina segundo Freud, deve-se levar em com 
conta as posições que o aparelho psíquico podem assumir nas pessoas. Freud, em Psicologia de grupo e análise do ego, aponta quatro posições, as de 
modelo, objeto, auxiliar e adversário, que parecem básicas para poder entender o fenômeno da identificação, e que utiliza para conceitualizar também o 
complexo apresentado.(ROSA, 2010) 
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e não mantém contato e não é procurado por seus familiares. Mas, ao passar pela 

instituição, o jovem reconhece o valor da mesma, sentindo a necessidade de 

preservar a relação, apesar das dificuldades e inexistência de um relacionamento 

familiar mais sólido (CAMPOS, 1984). 

 

3.2.2. Vínculo dos Jovens com a família 

 

 A relação de vínculo estabelecida dentro da família de maneira concreta, 

citando como exemplo, acontece no momento onde a mãe nutre o bebê, através do 

cordão umbilical, na circulação do seu sangue. Depois do seu nascimento, o cuidado 

com a criança é que vai dar continuidade a essa vinculação.  

 
Após o nascimento, o seio assumirá esta função de vinculação concreta. O 
recém-chegado expressa um vínculo, sobrevive graças a uma vinculação 
orgânica, biológica e crescerá e se desenvolverá com a constituição de uma 
vinculação simbólica, afetiva e social. (VINCENTE, 2008, p. 47) 

 

 Portanto, a função de vinculação vai se desenvolver e dependerá dos 

cuidados que são oferecidos a essa criança. Sabe-se que esta vinculação poderá 

ser realizada não apenas com a mãe, mas com qualquer membro da família que 

cumpra esse papel afetivo na vida do jovem. Essa vinculação percorrerá a fase de 

seu desenvolvimento dentro do território afetivo, social e geográfico que está 

inserido o indivíduo. 

 Consequentemente, a base familiar onde um adulto se estabelece será a 

família de origem, ou então uma nova base que ele mesmo construiu, através de 

novo vínculo. Haja vista que a construção do vínculo quando torna a pessoa 

suscetível de manifestar o mesmo padrão de comportamento, afastando-se cada vez 

mais e por períodos cada vez maiores daqueles a que se sente vinculado, ainda que 

mantendo sempre o contato e regressando, mais cedo ou mais tarde, fazendo com 

que este vínculo esteja presente no restante de sua vida (BOWLBY, 1997). 

 O autor ressalta ainda que essa vinculação afetiva pode ser o resultado de 

vários fatores como: comportamento social de cada individuo, da aproximação que é 

estabelecida e a manutenção de proximidade entre os pares envolvidos. Sendo a 

capacidade de vinculação relacionada com a forma de sobrevivência, mesmo que 

essa seja um reflexo de um distúrbio da capacidade para o estabelecimento de 

vínculos afetivos. 
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 O jovem na relação com sua família vai estabelecendo seu vínculo a partir da 

construção de sua história. De acordo com Sarti (2004), uma abordagem familiar no 

que se refere às relações, é construída por cada família a partir de sua própria 

história, da realidade vivida, com base nos elementos objetivos e subjetivamente 

acessíveis aos indivíduos na cultura da sociedade em que vivem. 

 

3.3. Aspecto psicológico da Delinquência 

 

 “O vocábulo ‘delinqüente’ vem do original delinquere, o ‘de’ marca separação, 

enquanto ‘liquere’ significa deixar algo ou alguém no seu lugar.” (OLIVEIRA, 2001, p. 

56). 

 Para Rassial (1999), se observarmos a articulação no discurso do 

delinquente, entre o sujeito, o objeto e o dinheiro, podemos já identificar algumas 

características específicas da delinquência juvenil; insistindo que “delinque” é 

observado na mudança de lugar, na produção de um espaço que não o espaço 

cotidiano onde o sujeito adolescente não tem lugar simbolizado. O autor ressalta que 

o ato delinquente deve ser visto antes de tudo como uma tentativa de inventar um 

novo espaço, outras regras de deslocamento do sujeito com a ordem simbólica e 

dos objetos por ele adquirido, como por exemplo, um roubo de um meio de 

transporte. Essa ação, sendo vista como um desejo legítimo de obter os meios de 

sair fora, de partir de onde se está determinado. 

A palavra “Delinquência” para Calligaris (2009) parece super dimensionar o 

seu significado, embora tenhamos o fato de que pouquíssimos adolescentes se 

tornam propriamente delinquentes. Porém, existe uma associação entre a 

adolescência e a delinquência. Para o adolescente delinquente, o fato de não ser 

reconhecido dentro dos aspectos sociais, leva-o a tentar reconhecimento “fora” ou 

contra ele, forjando a construção de um pacto alternativo do grupo ao qual está 

pertencendo.  

 Neste processo de delinquência, se destaca a questão do reconhecimento do 

adolescente em relação ao grupo ao qual pertence ou em relação ao grupo social do 

qual saiu. 
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  Encontra-se na teoria do reconhecimento, de Axel Honneth3, em seus 

estudos baseados na obra de Hegel4, uma definição para a compreensão de como 

se processa o reconhecimento do indivíduo dentro do contexto social em que vive, 

devendo ser compreendido também no contexto moral e cultural ao qual está 

inserido. Consequentemente, o reconhecimento está ligado às relações de 

interações com os sujeitos, onde se encontra subentendida a expectativa de 

reconhecimento por outros sujeitos. (KINESIS, 2009) 

 

Destacando seu modo de ver ele (o sujeito) pode então incluir o outro na 
sua autopercepção de sujeito, o que amplia seu conhecimento de si e o 
coloca como dependente socialmente do outro, mesmo estando em 
situação de conflito com ele. Honneth acredita então que fica claro, desde 
modo, como a percepção da identidade pessoal está vinculada 
intrinsecamente com o reconhecimento recíproco, e o papel extremamente 
necessário do conflito da luta para o desenvolvimento gradual das relações 
de reconhecimento. ( KINESIS, 2009, p. 48) 

 

 Honneth, propoe com Hegel, uma tipologia progressiva de forma de 

reconhecimento: amor, direito e solidariedade. Na esfera do amor, permite-se ao 

indivíduo uma confinaça em si mesmo, indispensável para seus projetos de 

autorrealização pessoal; na esfera jurídica, a pessoa individualmente é reconhecida 

como autônoma e densevolve uma relação de autorrespeito, na esfera da 

solidariedade, a pessoa é reconhecida como digna da estima social. O autor destaca 

ainda que esses três padrões de reconhecimento intersubjetivo correspondem às 

três maneiras de desrespeito; a violação, a privação de direito e degradação, 

respectivamente. Assim, torna-se resistente a essas formas de não-

reconheciemento que se desencadeiam em conflitos sociais, surgindo por resultado 

sua construção para superação (VALENTE;CAUX, 2003) 

Os adolescentes pedem reconhecimento e vão encontrar no mundo dos 

adultos um espelho para se contemplar, na busca de crescer e ganhar um olhar de 

admiração. Na procura de reconhecimento, são culturalmente seduzidos a se 

engajarem por caminhos que os colocam em dificuldades dentro de sua realidade, 
                                                           
3
 Axel Honneth  (Essen, 1949) é um filósofo e sociólogo alemão. Desde 2001, é diretor do Institut für Sozialforschung (Instituto 

para Pesquisa Social de Frankfurt) da Universidade de Frankfurt (oficialmente, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt 
am Main, em português: Universidade Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt).  

4 Georg Wilhelm Friedrich Hegel  (Estugarda, 27 de agosto de 1770 — Berlim, 14 de novembro de 1831) foi um filósofo 
alemão. Recebeu sua formação no Tübinger Stift (seminário da Igreja Protestante em Württemberg). 
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criando um paradoxo, ao se marginalizar logo no momento em que viria se integrar, 

por que a idéia seria tentar, ou melhor, forçar, sua integração justamente se opondo 

às regras da comunidade. (CALLIGARIS, 2009) 

Diante desta integração, podem-se observar estágios iniciais de 

desenvolvimento emocional do jovem. Winnicott (2002) diz que estes estágios estão 

repletos de conflitos e desintegração potenciais. Dentro deste aspecto, a criança 

busca dentro do seu círculo de vida, amor e força, para não se sentir desamparada 

diante dos medos excessivos que povoam seus pensamentos. Buscando assim, fora 

de casa, um quadro de referência, recorrendo à sociedade, na busca de uma 

estabilidade que necessita nos estágios essenciais do seu crescimento emocional. O 

autor aponta que o delinquente, a partir das dificuldades de recuperar seus impulsos 

emocionais na relação com suas referências familiares, torna-se cada vez mais 

deprimido e despersonalizado, sentindo dificuldades em ver a realidade das coisas, 

exceto a realidade da violência. Assim, ele vai transgredindo contra a sociedade, de 

certa forma sem perceber o que está fazendo, na busca de restabelecer o controle 

exterior. 

O jovem que começa a cometer o delito busca primeiro se vincular com 

aqueles que já se encontram na marginalidade. Neste momento, há um processo de 

identificação projetiva que os levam a pensar em viver daquela forma. O crime se 

apresenta ao jovem como algo atrativo por fornecer aspectos rápidos de 

reconhecimento através do prazer do poder do uso de armas, drogas e violência. 

Esses aspectos são traduzidos no sentido de ser alguém respeitado no seu meio ou 

alguém que está sendo visto por seus iguais. (ASSIS, 1999) 

Fazer parte dessa nova realidade leva o jovem a sentir que em pouco tempo 

conseguiu com facilidade coisas, que muitos jovens levam muito tempo para 

conseguir através de um comportamento diferenciado ao seu olhar, que seria 

estudar e trabalhar para conseguir o que desejam. (ARPINI, 2003) 

Portanto, a realidade do jovem que se encontra no crime, é regida por leis 

próprias criadas por eles, com lealdade uns aos outros, formação de grupos, que 

obedecem a determinados “chefes”, fazendo parte de um comando. A traição não é 

permitida, levando muitos jovens à morte, por apresentarem um comportamento 

diferenciado do que esperam seus iguais. Devendo-se destacar que ao pertencerem 

a estes grupos delinqüentes têm como solução a  garantia aos seus afiliados de: 

proteção, comida, saúde e trabalho, desde que respeitem suas próprias leis. Para 
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muitos adolescentes esses grupos funcionam como uma grande família, onde 

elegem seus ídolos, seus princípios e sua carreira profissional (NOGEIRA, 2003). 

A adoção deste novo padrão de comportamento é acompanhado por suas 

famílias, que não se acham aptas a lidarem com tal situação. É percebido que elas 

preferem ignorar o que está acontecendo a sua volta, devido às condições familiares 

em que se encontram. Para Winnicott (2002) a criança antissocial busca uma visão 

mais longe quando recorre à sociedade, em vez de recorrer à família e a escola para 

lhe fornecer a estabilidade de que necessita a fim de transpor os primeiros estágios 

de seu crescimento emocional. 

Nesta busca, o jovem já não participa mais do contexto da família, pois se 

encontra sempre fora de casa, não deixando que haja interferência de outras 

pessoas em sua vida. No processo de marginalização acha que apenas ele é 

responsável por sua vida, e que a forma como se comporta não depende de 

ninguém. Sente que, por não ser aceito pela sociedade, não deverá ser aceito por 

sua família também. (BRITO, 2000) 

 Em consonância, Calligaris (2009) coloca que no contexto do jovem 

delinquente existe um paradoxo que é a dificuldade da relação entre gerações. A 

transgressão surge então, não para burlar a lei, ou para escapar das consequências 

de seus atos, mas para alcançar o reconhecimento como adultos, ou melhor, como 

partes escuras e esquecidas dos adultos. Eles imaginam que, como delinquentes, 

serão amados por serem portadores de sonhos recalcados. 

 Castro (2002) diz que é dando perspectiva de vida para as crianças e 

adolescentes, buscando um envolvimento afetivo da sociedade real e 

fundamentalmente priorizando a implantação de medidas voltadas para a juventude, 

que se fará valer o que diz o ECA, quando se refere aos direitos que devem ser 

garantidos. 

 Pensar a delinquência é dever da sociedade, tendo as instituições e o poder 

público um papel importante, na busca de alternativa que priorize ações na 

perspectiva de política pública e de educação. (RASSIAL, 1999) 

 Para a análise dos resultados do presente estudo, o processo de delinquência 

vivenciado pelo adolescente infrator sugere que pode haver uma consequência do 

rompimento do vínculo entre ele e sua família, como uma busca de conseguir 

melhores condições de vida por meio da sua percepção que lhe parece mais fácil e 

rápida. Desenvolver um comportamento delinquente funcionaria para estes jovens 
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como uma saída para composição de novos vínculos, uma nova vida e 

reconhecimento dos pares. 

 

3.4. A instituição de ressocialização como lugar ma rcante na vida dos jovens 

 

 As medidas socioeducativas, aplicadas aos jovens, de acordo com a 

característica da infração, constituem uma condição de garantir uma oportunidade 

de superação de sua condição de exclusão, bem como a possibilidade de acesso à 

formação de valores positivos de participação na vida social (VOLPI, 1999). 

 Segundo Goffman (1961), o sujeito ao chegar a uma instituição com uma 

concepção de si mesmo, do mundo em que vivia, começa a se despir, pois neste 

primeiro momento vai ser colocado diante do que o levou para esse lugar. Assim, 

passa a modificar seu comportamento ao se inserir às novas normas morais, a qual 

o sujeito é submetido, e que são completamente distintas das normas que viviam e 

estavam habituados através da vivência de suas crenças pessoais ao respeito de si 

mesmo e ao respeito dos outros. Portanto, se estabelece nesse momento a primeira 

barreira do interno com o mundo externo, na qual o autor, chama de primeira 

mutilação do eu, onde haverá uma modificação na sua rotina diária e na sua relação 

com os outros. Campos (1984) ao trabalhar com conceito de Goffman destaca 

 

Apesar do termo estigma ser usado em referência a atributos depreciativos, 
deve-se ter em mente uma relatividade de relações e não de atributos, isto 
é, um atributo que estigmatiza uma pessoa pode confirmar a normalidade 
da outra. O estigma seria, pois, um tipo de relação entre atributo e um grupo 
que mantém um estereótipo. Não decorre da qualidade do traço que pode 
ser físico, racial, de caráter, de classe etc., mas um estereótipo grupal 
atribuído a um certo indivíduo portanto desse traço.( p. 31) 

 

 Goffman (op.cit.) diz que dentro da instituição ocorre um processo de 

estigmatização, onde o sujeito estigmatizado passa a ter a crença sobre o que ele 

deve ser a partir do olhar dos outros. O estigma passa a ser uma característica que 

vai marcar a vida do sujeito, na construção da identidade social dentro do meio em 

que passou a viver. A forma que irá conduzir sua vida neste momento é 

caracterizada como perda para se adequar ao processo de pertencimento aquele 

lugar, através das regras que terão de ser obedecidas e vivenciadas. 

  Campos (1984) refere-se a esse processo de estigma como um problema 

complexo e relevante em seus efeitos sobre a autopercepção e a percepção do 
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outro, trazendo implicações para os estigmatizados, no que se refere à 

representação de si mesmo e dos outros, dentro da realidade psicossocial, na qual 

estão inseridos. 

 Assim, é importante destacar que ao se falar de estigmatização, deve-se 

remeter as colocações anteriores quando se trabalhou o aporte teórico da 

identificação e do reconhecimento vivido pelo jovem. 

 

3.5 Educação e Formação Profissional dos jovens. 

 

 Antes de contextualizar a relação da Educação e a formação profissional é 

importante destacar que a situação educacional no Brasil, tomando exemplo a má 

conservação das escolas e as condições de trabalho dos professores, pode ser 

apontada como alguns dos fatores que levam muitos jovens de baixa condição 

socioeconômica a se sentirem pouco mobilizados com a escola, um lugar onde eles 

evadem muito cedo, ou que servem apenas para preencher o tempo. (OLIVEIRA, 

2001)  

 Quando se relaciona a Educação formal com a Formação Profissional busca-

se observar que os elementos oferecidos pela educação possam servir de subsídios 

para que, ao exercerem uma profissão, os jovens estejam preparados. Frigotto 

(2001) defende que pensar a concepção da educação, deve estar atrelada a 

formação humana que possa desenvolver as múltiplas dimensões do ser humano, 

enquanto um ser com necessidades materiais, culturais, estéticas, afetivas e lúdicas. 

Destaca também que, dentro do contexto histórico em que se vive o término do 

Ensino Médio, é condição fundamental para uma cidadania efetiva e compreensão 

das novas bases de tecnologias do mundo da produção. 

 Frigotto (op. cit.) relata que ao pensar num plano pedagógico, há um 

elemento constante que deve ser considerado na adequação funcional em termos 

de conhecimentos, valores, atitudes e um elemento cambiante, dando ênfase a 

quantidade e qualidade de investimento em conhecimento, atitudes e valores. O 

autor nos mostra que é preciso trabalhar centrado nos conceitos de competências e 

habilidades, para que possa haver uma mudança profunda no papel econômico 

atribuído a escola e aos processos de formação técnico-profissional. Portanto, se faz 

necessário estabelecer um diálogo educação-trabalho, com foco nos sujeitos sociais, 

tendo como desafio a incorporação das múltiplas dimensões da produção e 
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reprodução sociais dos seres humanos e dos múltiplos processos formadores do 

humano. 

 Arroyo (2005) diz que devemos assumir o trabalho como princípio educativo e 

a centralidade do trabalho humano como constituinte da condição humana, existindo 

uma permanente interseção com teorias e práticas pedagógicas, dentro e fora das 

escolas, se estendendo ao campo profissional. 

 

O campo educativo, da escola básica à pós-graduação, no quadro do ajuste 
global, é então, direcionado para uma concepção produtiva, cujo o papel é 
desenvolver habilidades de conhecimento de valores e atitudes e de gestão 
da qualidade, definidas no mercado de trabalho, cujo o objetivo é formar em 
cada individuo, um banco ou reserva de competências que lhes assegure 
empregabilidade.(FRIGOTTO,2001,p.224) 

  

 Para que essas habilidades se desenvolvam é necessário que exista uma 

formação dentro das políticas públicas voltadas para o campo da educação, numa 

proposta de uma maior relação da educação com a qualificação profissional. 

  

3.5.1- Projeto pedagógico aliado à educação ao trab alho 

 

 Quando se pensa num projeto pedagógico se deve ter como referência a LDB 

– Leis e Diretrizes de base da Educação (Lei Nº 9.394/1996). Nela encontramos 

todas as orientações para o acompanhamento do ensino dentro das instituições 

escolares, com sua relação com a formação profissional. 

 Devem-se encontrar dentro de um projeto pedagógico bases teóricas que 

contemplem alicerces educacionais, sociais e culturais. Dando, portanto, a 

oportunidade dos jovens de vivenciarem vários fatores de ordem biológica, social, 

mental, cultural e pedagógica que venham intervir nos processos de aprendizagem 

fazendo com que a educação nas escolas possa repercutir nas vidas dos 

educandos. (ARROYO, 2005) 

 Arroyo (op. cit.) sugere que a melhor maneira de pensar a educação 

relacionada ao trabalho, é fazer com que o diálogo de profissionais de áreas 

diversas seja feito sobre o fenômeno educativo, na construção social da prática da 

educação, na compreensão dos fenômenos educativos e culturais, onde se situa 

toda ação pedagógica. Relata ainda ser essencial reconhecer que na área 

educação-trabalho, o principal objeto de estudo deve ser os processos de formação 
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humana. Pois, quando se faz a reflexão para o trabalho como principio educativo, 

nos aproximamos de uma teoria social sobre como se forma o ser humano, como se 

produz conhecimento, os valores, as identidades, e como se dá o processo de 

individuação, de constituir-nos sujeitos sociais e culturais, livres e autônomos, e 

como construir uma sociedade de indivíduos livres, em relações sociais regidas por 

princípios éticos, onde o trabalho e a técnica produtiva sejam objetos e pontos de 

referências para liberdade pessoal criativa. Ou seja, deve se compreender o 

processo complexo de humanização, processo esse, direcionado a construção de 

identidade e trabalho, no tempo e espaço de sua socialização. 

   

Quando voltamos para os vínculos entre trabalho e educação percebemos 
que o mundo da produção de bens, os processos de trabalho e as relações 
sociais mudam e nessas transformações os seres humanos se transformam 
se formam e aprendem se individualizam enquanto seres históricos. 
(ARROYO,2005, p. 145) 

 

 Assim, pode-se dizer que o objetivo da pedagogia moderna deve ser ajudar 

os educandos a entenderem os processos complexos de humanização. O que 

diferencia a pedagogia moderna é ser “humanista’ ou estar a serviço de um projeto-

processo de autoconstrução como humanos e não estar a serviço de um projeto pré-

definido de fora. Então, educar é humanizar, caminhar para a emancipação, a 

autonomia responsável, a subjetividade moral, ética. Portanto, seu objetivo é 

estabelecer as relações de trabalho-educação-humanização-emancipação. 

(ARROYO, 2005) 

 O processo pedagógico voltado para os jovens que cumprem medidas 

socioeducativas deve oferecer um lugar para que os mesmos possam refletir sobre 

os motivos que os levaram a instituição, não devendo centrar-se no cometimento do 

ato infracional. O trabalho educativo teve ter como objetivo a educação para o 

exercício da cidadania, trabalhando aspectos significativos na vida do jovem, 

contribuindo assim para a construção de um projeto de vida futuro. (VOLPI, 1999) 

 

3.5.2 Qualificação profissional e mudança de vida d os jovens 

 

 Quando se pensa numa qualificação profissional voltada para os jovens, se 

estabelece para eles, que essa é uma possibilidade de mudança em suas vidas.  
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 A qualificação profissional deve ser entendida como enriquecimento, 

aprimoramento e deflagração de novas formas de construir um processo 

educacional. No caso específico, de um processo socioeducativo, essa qualificação 

deverá estar voltada para uma mudança nas estruturas de conhecimentos que já 

possuem os sujeitos, possibilitando novas práticas de reflexão e transformação em 

suas vidas. (FERNANDES; FERREIRA, 2000) 

 No caminho de uma qualificação profissional, se faz necessário uma relação 

da educação com o trabalho, na perceptiva de como o mercado vê essa relação e se 

baseia nela, para contratação de trabalhadores no emprego formal. 

 
A concepção de trabalho em geral, enquanto práxis humana, material e não 
material, que objetiva a criação das condições de existência, e que, portanto 
não se encerra na produção mercadorias, e a concepção de trabalho para 
produzir mais valia, forma histórica especifica que assume no modo de 
produção capitalista. A partir desta concepção de trabalho, passou-se a 
trabalhar com a categoria princípio educativo, compreendida enquanto 
posposta pedagógica determinada pelas bases matérias de produção em 
cada etapa de desenvolvimento das forças produtivas, para formar os 
intelectuais necessários ao desenvolvimento das funções essenciais 
decorrentes das formas históricas de divisão social e técnica do trabalho. 
(KUENZER, 2005, p. 55) 

 

 Frigotto (2003) diz que na realidade brasileira existe um contingente de jovens 

que necessitam ingressar muito cedo no mercado de trabalho, mas sem a 

escolaridade de nível médio só conseguem, às vezes, ocupações de baixos salários. 

Ressalta que é importante investir no ensino médio integrado, buscando uma 

possibilidade de uma formação técnico-profissional, sem abrir mão de um ensino 

básico de qualidade. 

 Soares (2004) ao analisar a relação entre educação e trabalho, destaca que 

se faz necessário levar em consideração que no Brasil, grande número de jovens 

necessita ingressar muito cedo no mercado de trabalho, mas por não possuir a 

escolaridade de nível médio e/ou profissionalização, só consegue ocupações de 

baixo salário ou trabalhos informais. Neste cenário identificamos muitos jovens que 

abandonam a escola, e estão trabalhando, em busca de um emprego. Portanto, 

segundo o autor, devem-se direcionar políticas públicas, para levar em conta 

particularidades dos diferentes grupos de jovens, para que possa ser garantida uma 

educação básica que faculte aos jovens a base de conhecimentos que lhe permitam 

analisar e compreender o mundo, a natureza das coisas. Neste cenário será 

realizada a formação de um jovem, onde é possível que ele se reconheça enquanto 
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sujeito autônomo, protagonista de cidadania ativa e não o torne somente um 

“cidadão produtivo”, explorado e obediente no mercado de trabalho. 

 O trabalho de qualificação profissional através de trabalhos e das atividades 

de profissionalização dos jovens que se encontram na Funase, não podem ser 

utilizados como castigo, mas como uma dimensão importante da vida humana, quer 

como fonte de renda, para assegurar seu sustento ao sair, quer como fonte de 

realização profissional. (VOLPI, 1999) 

 Para Volpi (1999) é preciso que os jovens sejam orientados pela concepção 

do trabalho como principio educativo. Sendo, portanto, suas atividades 

profissionalizantes uma possibilidade no desenvolvimento de habilidades que 

tenham colocação no mercado de trabalho. Como eixos metodológicos a serem 

observados ao trabalhar com os jovens podem-se destacar:  

 

1. Participação dos jovens na definição e planejamento das atividades 

produtivas a serem desenvolvidas; 

 

2. No conhecimento técnico - científico referente ao trabalho 

desenvolvido; 

 

3. Participação na definição do destino da produção; 

 

4. Participação nos lucros que a venda eventual dos produtos possam 
gerar. 

 

 Essa concepção de trabalho educativo tem como exigências pedagógicas o 

desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecendo o aspecto produtivo, 

para que sejam superadas as velhas dicotomias entre os que sabem e os que fazem 

trabalho manual e o trabalho intelectual.  
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4. METODOLOGIA  

 Partindo dos objetivos estabelecidos e fundamentados no referencial teórico 

apresentado a presente pesquisa se constitui como um estudo qualitativo tendo 

como orientação básica a teoria psicanalítica. Segundo Denzin e Liconcoln (2006) a 

pesquisa qualitativa pode ser vista como um conjunto de atividades interpretativas, 

não privilegiando nenhuma prática metodológica em relação à outra, sendo este tipo 

de pesquisa empregada em muitas disciplinas distintas, não pertencendo a uma 

única disciplina. 

 O uso da entrevista na pesquisa qualitativa deverá estar voltado para fornecer 

informações básicas para o desenvolvimento e compreensão das relações entre os 

atores sociais e sua situação, tendo como objetivo uma compreensão detalhada das 

crenças, atitudes, valores e motivações, em relação aos comportamentos das 

pessoas em contexto específicos. (GASKELL, 2002). 

  

  

4.1 Os participantes  

 

Com o intuito de analisar as repercussões da qualificação profissional na vida 

dos jovens, que se encontraram internos na Funase, os participantes de 

investigação desta pesquisa foram nove jovens do sexo masculino, com faixa etária 

entre 18 e 24 anos, que participaram da qualificação profissional oferecida dentro da 

instituição ou Instituições parceiras em que cumpriram medidas socioeducativas. O 

fato de escolher somente jovens do sexo masculino se deu por conta de uma 

demanda muito maior em relação ao sexo feminino, tomando como referência o 

número de unidades da Funase no estado de Pernambuco. 

A escolha dos participantes para a pesquisa se deu ainda tomando como 

ponto de partida o público alvo do então Programa Emprego Social realizado dentro 

da instituição em que se encontravam esses jovens. 

O total de jovens que se conseguiu manter contato foi de 22 jovens, que 

passaram pela Funase, destes 22 jovens conseguimos marcar a entrevista com 14 

deles. Mas somente nove confirmaram a participação na entrevista. 

 

NOME IDADE ESCOLARIDADE RESIDÊNCIA COM QUEM  
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MORA 
Bruno 20 anos Ensino Fundamental 

II incompleto 
Paulista Mãe , esposa  

e filho 
Flavio  18 anos Ensino Fundamental 

I incompleto 
Pina - Recife Mãe e irmão 

Francisco  19 anos Ensino Fundamental 
II incompleto 

Cajueiro Seco - 
Jaboatão 

Mãe,  
Padrasto e 
irmão 

Gerson 19 anos Ensino Médio 
Incompleto 

Sant Amaro –  
Recife 

Mãe 

João 23 anos Ensino Fundamental 
II incompleto 

Cabo de santo 
Agostinho 

 ACV 

José 19 anos  Ensino Fundamental 
I  

Prazeres –  
Jaboatão 

Tia e primos 

Marcos 17 anos  Ensino Fundamental 
II incompleto 

Boa Viagem –  
Recife 

Mãe ,  
padrasto  
e irmã 

Wilson 21 anos Ensino Fundamental 
I incompleto 

Cabo de São 
Agostinho 

 ACV 

Sergio 20 anos Ensino Fundamental 
II incompleto 

Cajueiro Seco - 
Jaboatão 

Mãe 

QUADRO 6 – Caracterização dos Jovens da pesquisa 

 

Os jovens participantes da pesquisa são oriundos dos bairros de periferia da 

região metropolitana do Recife, da cidade de Jaboatão dos Guararapes e Cabo de 

Santo Agostinho. Em sua maioria, os jovens moram com sua família ou familiares. 

Foram também entrevistados, para um maior aprofundamento na pesquisa, 

seis profissionais que trabalham com o jovem foco deste estudo. Sendo que, quatro 

trabalham dentro da Instituição e dois são profissionais de Instituições parceiras da 

Funase. 

 

PROFISSIONAL CARGO INSITUIÇÃO 

Pedagogo Coordenador de Projetos RETOME 

Pedagoga Coordenadora de Projetos  FUNASE 

Autônomo Coordenador da Associação ACV 

Pedagoga Coordenadora de Qualificação FUNASE 

Pedagoga Articulação Institucional FUNASE 

Pedagoga Coordenadora de Projetos FUNASE 

QUADROS 7 – Profissionais que trabalham com o jovem  foco deste estudo 

4.2 A aproximação do campo 
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O trabalho de campo teve início na primeira quinzena de junho com contatos 

realizados com a coordenação da Funase. Essa aproximação foi facilitada, pois o 

pesquisador anteriormente havia realizado um trabalho como gerente do Instituto 

Brasileiro Pós- Cidadania, conforme descrito na introdução deste trabalho. 

 Um ponto importante oferecido pela coordenação da Funase foi à 

disponibilidade de listar jovens que pudessem contribuir com a pesquisa. Também 

fomos postos em contato com grupos que trabalham com jovens, que ao deixarem a 

Funase, ou estando em liberdade assistida, são acompanhados para uma 

qualificação profissional ou para inserção no mercado de trabalho.  

 Assim, buscamos estes grupos, que são a Associação Cristo é Vida, no Cabo 

de Santo Agostinho, O Retome sua Vida e o Recomeçar em Recife. 

 O primeiro grupo que entramos em contato foi a Associação Cristo é Vida, 

onde quem nos recebeu foi o responsável direto pela associação. Neste local, 

encontramos três jovens, que saíram da Funase, e vivem na casa de acolhimento, 

mantida com doações de fiéis da Igreja Assembléia de Deus. Falamos sobre o nosso 

projeto e os mesmo se prontificaram a participar. Foi-nos colocado o desejo do 

responsável de fazer um encontro com jovens que passaram pela Funase e que 

estivessem buscando uma mudança de vida. 

 O segundo grupo a ser visitado foi o Retome, uma organização não 

governamental que trabalha na qualificação de jovens e inserção dos mesmos no 

mercado de trabalho. Fomos atendidos pela Coordenadora Institucional que se 

colocou a disposição para nos ajudar na pesquisa. Lá, se encontravam dois jovens 

que estão em Liberdade Assistida. Além destes jovens, a coordenadora se 

prontificou também a nos permitir a possibilidade de entrevistar jovens que 

passaram pela Funase e participaram do Projeto do Retome. 

  O terceiro grupo foi o Recomeçar, projeto da própria Funase, que trabalha 

com os jovens que passaram pela Instituição e estão se reinserido na sociedade. 

Conversamos com a coordenadora, que ficou de nos enviar uma lista de jovens para 

que pudéssemos entrevistar. A lista nos foi enviada com nomes de onze jovens. 

 As entrevistas foram realizadas na sede do Retome, na Associação Cristo é 

Vida e no Centro da Juventude de Cajueiro Seco, local onde estão inseridos dois 

dos Jovens entrevistados. 
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 Em virtude do contato que a pesquisa nos proporcionou com os grupos que 

trabalham com os jovens, aproveitou-se para realizar também entrevista com os 

responsáveis pelos projetos voltados para qualificação profissional. 

 Entramos em contato também com funcionários da Funase, que trabalham 

diretamente ligados a qualificação profissional dos jovens. Entrevistamos dois deles. 

 

4.3 Os instrumentos de coleta de dados 

 

Para a coleta de dados foi utilizado a entrevista semiestruturada. Foram 

entrevistados os nove participantes da pesquisa, quatro profissionais da Funase e 

dois profissionais que trabalham em projetos de reinserção dos jovens, parceiros da 

Funase. 

 

Minayo (2004) ressalta que a entrevista semiestrutrada é aquela que parte de 

certos questionamentos básicos, apoiada em teorias que são de interesse da 

pesquisa, oferecendo um amplo campo de interrogações que vão surgindo à medida 

que se recebem as respostas dos entrevistados. A autora argumenta que nesta 

modalidade de entrevista o informante pode abordar livremente o tema proposto, 

articulando com perguntas previamente formuladas, buscando o pesquisador obter 

informações contidas na fala dos atores sociais. 

No roteiro da entrevista semiestruturada (APENDICE 1), foram levantados os 

seguintes tópicos: 

 

• Dados do participante; 

• O que o levou a Funase; 

• Trajetória na Instituição; 

• Curso de Qualificação Profissional; 

• Relacionamento com a família e comunidade. 

• Experiência de vida pós-passagem pela Funase 

 

Os tópicos levantados foram escolhidos para que se pudessem obter dos 

participantes o máximo de informações que viessem a contribuir com as questões 

levantadas pelo presente estudo. 
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4.4 Os procedimentos de coleta de dados 

 

Existiram três momentos específicos para o levantamento de dados. No 

primeiro momento, como já nos referimos anteriormente, foi realizada a seleção dos 

jovens por meio de cadastros disponibilizados pela Funase, contatos com os 

agentes que acompanham os jovens em liberdade assistida, e os que estão no 

mercado de trabalho formal ou informal e não reincidiram. Observando as idades, 

delimitada pela pesquisa, que morassem na região metropolitana do Recife, e que 

tivesse um contato por telefone residencial ou telefone móvel. 

No segundo momento, entramos em contato com os jovens selecionados a 

fim de combinar o momento, previamente marcado, com duração de uma hora, em 

princípio. Foi respeitado e considerado o tempo que o entrevistado teve para a 

realização da entrevista, como também o local.  

No terceiro momento, iniciamos a entrevista esclarecendo ao entrevistado os 

objetivos da pesquisa e o pedido de que fosse permitida a gravação, como forma de 

melhor registro, como também o preenchimento e assinatura do termo de livre 

consentimento (ANEXO II), em duas vias, uma para arquivo, outra entregue ao 

participante ao final da entrevista. A partir deste momento, colocamos as questões, 

em que o entrevistado poderia falar livremente, no entanto, o pesquisador esteve 

atento ao foco da pesquisa. 

 

4.5  Os procedimentos de análise 

 

Para a análise foi utilizado a análise de conteúdo, desenvolvida dentro das 

ciências sociais empíricas. Esta análise é utilizada como técnica para produzir 

inferências de um texto focal para seu contexto social de maneira objetiva. (BAUER, 

2002). 

Na busca de um tratamento adequado ao material coletado nas entrevistas se 

buscou utilizar o método de análise de conteúdo, visando esboçar um quadro de 

temas que favorecessem uma compreensão de um conjunto de eixos-temáticos, e 

que focalizassem o objetivo da pesquisa, não de forma fragmentada, mas na 

formação de sua totalidade. 
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Ao término da realização das entrevistas foram feitas todas as transcrições, e 

uma leitura inicial do material coletado de modo a construir uma visão geral dos 

dados a serem analisados. 

 Após essa leitura, foi realizada uma separação em categorias de eixos 

temáticos para possibilitar uma maior facilidade na análise do conteúdo. Tomou-se 

como referência Bardin (2009), quando diz que a análise de conteúdo baseia-se 

num processo sistêmico de inferências, oportunizando de forma objetiva a 

identificação de algumas categorias, reunidas por temas de significação. 

 Apesar do método de Bardin ser utilizado em vários estudos, Pages et al. 

(2008) destacam a necessidade de se estar atento aos problemas considerados 

clássicos e não clássicos. Dentro destes problemas pode-se identificar neste estudo 

uma dificuldade clássica quando se refere a separação das rubricas sociológicas das 

psicológicas no plano de análise, por isso se utilizou no referencial teórico do 

presente estudo, aspectos da sociologia e da psicologia, permitindo uma 

confrontação pelo pesquisador hipótese-dados em diferentes momentos. 

Esse processo permitiu identificar no material coletado os eixos temáticos, e 

após uma reflexão do fenômeno estudado de forma articulada com o referencial 

teórico proposto, possibilitou a identificação de cinco eixos temáticos: Família, 

comunidade, delinquência, instituição e qualificação profissional. 

 Em adição, dentro dos eixos temáticos foram destacadas subcategorias que 

serão descritas para apresentação dos resultados e discussões sobre o tema da 

pesquisa, propiciando assim, uma articulação entre o marco teórico do objeto 

estudado demonstrado, como os mesmos são retratados nas falas dos 

entrevistados. 

 No quadro abaixo, pode-se visualizar cada um dos eixos temáticos com suas 

respectivas subcategorias. 

 

Quadro Eixos Temáticos 

Eixo temático 
1 
 

Eixo temático 
2 

Eito temático 
3 

Eixo temático 
4 

Eixo 
temático 5 

FAMÍLIA/ 
COMUNIDADE 
 

DELIQUENCIA VILOLÊNCIA INTITUIÇÃO  
VISTA PELOS 
JOVENS 

QUALIFICAÇÃ
O 
PROFISSIONA
L 

Subcategorias Subcategorias Subcategorias Subcategorias Subcategoria
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 s 
Vínculo do jovem  
com a família 

A relação com 
os pares 

O jovem como  
autor de 
violência 

Relação com os 
funcionários 

Projeto 
Político 
Pedagógico 

Condições 
socioeconômicas 
 

A infração  
Cometida pelos 
jovens 

 A religião na 
instituição 

Escolarização 

O surgimento do 
jovem como  
sujeito para a  
família a partir 
da infração 
 

O uso de drogas   Curso de 
qualificação 
profissional 

O desejo  
de 
ressocialização  
dos jovens e 
suas  
famílias 

Punição 
/privação de 
liberdade 

  Desejo de  
inserção no 
mercado de 
trabalho 
 

 Estigma 
 

   

QUADRO 8 – Eixos Temáticos para Analise dos Dados 

 Desta forma, ao se reportar ao marco teórico, busca-se compreender e 

articular os eixos e suas subcategorias, para que os resultados nos levem a uma 

discussão, que possibilitem um maior conhecimento desta realidade em que vivem 

os jovens que passaram pela Funase. 

 Nos resultados e discussões serão utilizados os eixos temáticos e 

subcategorias como forma de orientação para uma apresentação, onde possibilitem 

o entendimento das questões abordadas em torno do tema, através do material 

empírico, tendo como base o referencial teórico proposto. 

 

4.6 Implicações Éticas 

O projeto foi submetido e aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da UFPE, 

sob o parecer número: 098/10; tendo os participantes assinado o TCLE (ANEXO III). 

Tendo o cuidado com as informações recebidas, a presente pesquisa, 

manteve os nomes dos sujeitos resguardados. Toda a produção do conhecimento 

oriunda deste estudo poderá gerar possíveis debates no que diz respeito ao trabalho 

realizado dentro da Instituição, como também debates referentes à qualificação 

profissional oferecida aos seus internos. 

Realizamos todo o processo de escolha dos sujeitos e coletas de dados 

dentro do contexto da pesquisa. Em consonância com as informações fornecidas 
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pela Instituição, respeitamos todas as orientações e normas que norteiam o 

funcionamento da Funase. 

 Assim sendo, assumiu-se o compromisso de assegurar aos entrevistados o 

direito à leitura do que foi descrito, caso os mesmos venham solicitar do 

pesquisador, como também publicação das informações por eles reveladas. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O capítulo a seguir irá apresentar os resultados e discussões acerca do 

material das entrevistas com os jovens sobre a importância da qualificação 

profissional recebida por eles na sua passagem pela Funase. Para uma melhor 

organização, os resultados serão apresentados através de eixos temáticos, porém, 

não de forma isolada, pois cada eixo representa uma parte na construção do todo 

desta pesquisa.  

  

5.1. Referências para a análise 

 

Antes de entrar nas análises das entrevistas será oportuno apresentar 

sumariamente cada um dos jovens entrevistados de maneira a proporcionar uma 

visão mais personalizada do material empírico trabalhado a seguir. 

 

5.1.1 As entrevistas 

 

 Conforme se pode conferir a seguir, o perfil de cada jovem ficou caracterizado 

da seguinte forma: por sua idade atual, pela idade e motivo da primeira detenção, 

pela relação familiar, pela sua trajetória na Funase, e já que estamos trabalhando 

com a qualificação dos jovens, pela sua situação profissional hoje. Conforme 

descrito na metodologia, os nomes dos jovens foram trocados, preservando assim 

sua identidade. 

 

5.1.2 Os jovens entrevistados 

 

 Bruno,  20 anos, Foi detido junto com amigos por prática de furto, aos 17 

anos. Era usuário de drogas. Possui ensino fundamental II incompleto, estudou até a 

sétima série, não está estudando no momento. Mora hoje com a mãe, esposa e 

filha. Passou um ano dentro da Funase, foi mandado para Semiliberdade, onde fez 

cursos profissionalizantes de telemarketing, garçom e informática no Centro da 

Juventude. Passou um período como monitor do centro da juventude. Na época da 

entrevista estava no trabalho informal, como “almofador” numa casa de consertar 

sofás e fazendo ”bico’ num lava jato. 
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 Flavio,  18 anos. Foi detido por porte e tráfico de drogas, aos 17 anos. Fazia 

uso de drogas. Possui ensino fundamental I incompleto, parou na quarta série, 

voltou para a escola, onde estuda a noite. Mora com a mãe e o irmão. Passou três 

meses no semiaberto, hoje se encontra na semiliberdade.  Está fazendo curso de 

informática no Retome parceira da Funase. Nos finais de semana trabalha na praia. 

 Francisco , 19 anos. Foi detido por tráfico de drogas aos 16 anos. Era usuário 

de drogas. Possui ensino fundamental II incompleto, parou na sexta série. Mora com 

a mãe, padrasto e o irmão. Passou seis meses na Funase. Depois que saiu, foi 

preso novamente onde ficou um ano no Casem. Fez curso de eletricista. Hoje faz 

curso de informática no centro da juventude. Trabalha fazendo bico na construção 

civil. 

 Gerson,  19 anos, Foi detido por estar cometendo assalto à mão armada, aos 

17 anos. Fazia uso de drogas. Passou três meses na Funase, sendo encaminhado 

para liberdade assistida, onde teve a oportunidade de fazer curso de eletricista e 

eletricidade predial. Possui Ensino Médio Incompleto parou no terceiro ano, não 

freqüenta a escola. Mora com a mãe.  Trabalha informalmente fazendo “bico” como 

eletricista. 

 João,  23 anos, Foi detido à primeira vez com 15 anos, por roubo e a segunda 

devido ao seu envolvimento com o tráfico. Era usuário drogas. Possui Ensino 

fundamental II incompleto, parou na quinta série. Mora na Associação Cristo é Vida, 

no entanto, ainda tem contato com a família, mais especificamente, com a mãe. 

Passou um ano e meio dentro da Funase. Fez curso de artesanato. Converteu-se 

dentro da instituição, tornado-se evangélico. Hoje trabalha fazendo “bico” na casa 

dos fieis da sua igreja. 

 José,  19 anos, Foi detido aos 16 anos por porte de arma, sendo acusado de 

ter cometido assalto junto com amigos. Era usuário de drogas. Possui ensino 

fundamental I incompleto, parou na terceira série. Mora com a tia e primos. Passou 

um ano e meio na Funase. Fez curso de artesanato, porteiro e informática, sendo 

este último, não concluído. Foi preso novamente, mas como já era maior de idade foi 

encaminhado para o Cotel, ficando lá por sete meses. Hoje não trabalha e está se 

preparando para ir embora morar com parentes no interior, está esperando 

autorização da justiça. 

 Marcos , 17 anos, Foi detido aos 15 anos, por porte ilegal de arma. Fazia uso 

de drogas. Possui ensino fundamental incompleto, parou na sexta série, mas voltou 
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a estudar no EJA. Mora com a mãe, padrasto, irmão e irmã. Faz curso de informática 

no Retome. Acha que, quando terminar o curso, vai começar a trabalhar. 

 Wilson , 21 anos. Foi detido pelo envolvimento com o tráfico, aos 17 anos. Era 

usuário de drogas. Passou dois anos na Funase. Diz que durante esse tempo teve 

cursos, mas fez curso somente de artesanato. Possui ensino fundamental I 

incompleto, tem até a quarta série. Mora na Associação Cristo é vida, mas ainda tem 

contato com o pai. Tornou-se evangélico. Hoje faz trabalho voluntário com o grupo 

da Associação dentro da Funase. 

 Sérgio , 20 anos Foi detido por assalto, roubo de carro, formação de quadrilha 

e porte ilegal de arma aos 16 anos. Era usuário de drogas. Possui ensino 

fundamental II incompleto, parou na sétima série, está estudando. Mora com a mãe. 

Passou um ano e três meses dentro da Funase. Fez curso de artesanato. 

Atualmente faz curso de garçom no centro da juventude. Trabalha fazendo “bico” em 

um armazém perto de sua casa. 

 

5.2 Análises. 

 

 Para uma organização mais clara da pesquisa, os resultados e discursos 

serão apresentados através de eixos temáticos, tendo como referência o quadro 8 

apresentado anteriormente na metodologia A construção desta forma de trabalho 

possibilitará uma compreensão do que é vivenciado pelos jovens que passaram pela 

Funase, participaram de uma qualificação profissional e hoje se encontram fora da 

instituição e estavam ligados a projetos que buscam a sua ressocialização.  

Ao pensar na trajetória para realizar as análises, buscou-se os elementos 

apresentados na entrevista semiestruturada. Primeiramente, o vinculo que esse 

jovem tinha dentro da sua configuração familiar e a sua comunidade de origem. 

Esse eixo é parte importante que acompanha toda a trajetória da análise, quando 

nos reportamos à família, quando o jovem comente o delito, entra na Funase e no 

seu processo de qualificação, como forma de reinserção na sociedade. Em seguida, 

as rupturas que levam os jovens a delinquencia, e a sua entrada na Funase. Por fim, 

chegando ao seu processo de ressocialização e a sua perspectiva de futuro. 

 A construção desta forma de análise nos permite um olhar direcionado ao 

objetivo do presente estudo que é a importância da qualificação profissional e que 
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ela não está, de forma alguma, desvinculada da vivência anterior do jovem que 

passou pela Funase. 

 

5.2.1 Configuração Familiar e comunitária de origem  

 

 O primeiro eixo a ser analisado, nos remete ao vínculo que os jovens vão 

construindo com sua família e sua comunidade. Em relação ao seu ambiente 

familiar, o vínculo marcado por seus primeiros contatos é analisado atentamente 

assim como a forma como se dá esse contato ao longo do acompanhamento de seu 

desenvolvimento. Já em relação aos seus vínculos estabelecidos dentro de sua 

comunidade, é analisada a construção dos mesmos observando como se dá 

também esse processo.  

 

5.2.1.1 Vinculo do jovem com a família 

 

 Em suas entrevistas os jovens dão relevância ao vínculo familiar de origem, 

como uma referência presente, inclusive nos sentimentos de culpa por não terem 

dado importância aos investimentos recebidos e por terem se afastado e dado pouca 

atenção às demandas e orientações recebidas. 

 

Tive uma experiência imensa, e eu me lembrei lá. A minha mãe mandou eu 
varrer o quintal, que tem um pé de manga, “João tire essas folha que tá aí, 
vocês junta e eu toco fogo”, eu disse “mãe mande meu irmão, mande Elvis, 
eu vou sair”, e saía.(João, 23 anos) 

 
 
 Observa-se que João tinha plena consciência da demanda da mãe, o que 

parece tanto nos detalhes da lembrança da ordem dada pela mãe (varrer o quintal), 

como no fato de ele mesmo ter dado pouco caso à mãe, transferindo a 

responsabilidade para o irmão. 

 As experiências com as famílias de origem irão repercutir como marco na 

formação do caráter, mesmo que o jovem tenha se orientado para uma vida 

marginalizada distante dos valores morais de origem. 

 Na mesma linha, Wilson, tem consciência do trabalho que deu aos seus 

familiares e de ter feito pouco caso dos conselhos recebidos. Tudo isso revelado na 

idade atual, representa, de fato, que a consciência tardia dos significados objetivos 



68 

 

do núcleo familiar que não foram valorizados quando devia. Uma pista para 

compreender a vida assumida como desvio de um caminho que poderia ter sido 

traçado se tivesse havido um maior reconhecimento dessa relação. 

 

Muitos aperreios pra minha tia, pro meu pai. Minha mãe realmente dava 
muitos conselhos, eu não queria saber. Entrava por um ouvido saía pelo 
outro. (Wilson, 21 anos) 
 
Morava lá com minhas tias, primeiro com minha vó. Depois que minha vó 
faleceu, fiquei sendo criado pelas minhas tias. Meu pai tava sempre perto 
de mim, mas, não fui criado pelo meu pai não. (José, 19 anos) 
 
Eu aprontava muito, realmente dava muita preocupação a meu pai, a minha 
mãe. É como a mãe de cada um dos jovens aconselha, o pai também. Mas 
o jovem não dá ouvidos. (Flávio, 18 anos) 

 
 
 Essa consciência do afeto e da culpa parece refletir a linguagem freudiana do 

complexo de Édipo, seja pelo simples fato do jovem receber conselhos afetivos de 

sua mãe protetora , encontrado na fala de Wilson e ou na autoridade de uma mãe 

que manda realizar alguma atividade doméstica, como retrata João. A presença de 

que se tem alguém responsável é sentida quando o jovem José relata a presença 

constante do pai.  

Não custa lembrar aqui, que a afirmação de Freud, quando aponta a relação 

com a mãe, na figura de provedora e na relação com o pai, enquanto figura de 

autoridade não se limita ao reconhecimento do pai, como figura masculina e da mãe 

como figura feminina; ambos papeis nas novas configurações de família podem ser 

exercidos por um ou por outro, ou ainda por outros laços sem vínculo parental pré-

estabelecido. 

O complexo de édipo nos interessa aqui para apoiar nossa análise da relação 

e, em particular, o processo de identificação no desenvolvimento da criança nos 

seus efeitos estruturais, sobretudo na manifestação mais primitiva das relações 

afetivas do sujeito. (MARTIN, 1999) 

 

Fui criado com meu pai. Minha mãe é separada do meu pai. Meu pai me 
criou desde o seis anos de idade com uma tia minha. Nisso, minha tia foi 
me criando (Wilson, 21 anos) 
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Esta fala de Wilson, mostra que houve uma vivência durante a sua infância 

que lhe permitiu uma identificação na relação que estabelecia com seu pai e sua tia, 

ocupando a tia o papel da mãe.  

 Esses jovens e suas famílias vão construindo sua relação dentro do contexto 

de suas comunidades em bairros de periferias, onde as condições socioeconômicas 

são precárias, como se analisará a seguir. 

 Consideradas essas referências é importante remarcar aqui que, apesar dos 

desvios de conduta que caracterizam as trajetórias de delitos de cada um desses 

jovens, o vínculo familiar é uma referencia estrutural importante, inclusive para ser 

resgatado em um Projeto Pedagógico de recuperação desses jovens. 

 

5.2.1.2 Condições socioeconômicas 

 

 Na fala dos jovens não se encontram diretamente relatos que remetam as 

condições socioeconômicas em que vivem suas famílias, mas ao se reportarem aos 

lugares em que moravam percebe-se essas condições.. As comunidades de baixa 

renda dos bairros da região metropolitana da cidade do Recife se caracterizam por 

condições precárias de moradia, saneamento básico e de saúde. Há de se destacar 

que a Região Metropolitana do Recife apresenta um mosaico de bairros que 

convivem dentro do seu espaço geográfico com profundas desigualdades internas 

ao próprio bairro; comunidades submetidas a  extrema pobreza e degradação 

urbana com relação á média do próprio bairro e dos bairros vizinhos. Bitoun (2005) 

demonstra que são raros os bairros do Recife que não possuem dentro da sua 

extensão territorial favelas ou ZEIS - Zonas especiais de interesse social, fazendo 

conviver lado a lado, pessoas de condições de vida variadas, o que faz surgir uma 

forte tensão social, envolvendo violência e delitos de todas as categorias praticados 

por jovens do próprio bairro. Com freqüência, observam-se bairros, que podem 

apresentar um IDH-M mediano ou alto, mas com localidades e comunidades, onde 

esses jovens vivem, que não fazem parte desta realidade. 

 Podemos citar o caso de Jaboatão do Quararapes, o IDH é 0,777, segundo 

dados da Prefeitura Municipal (2003), o que ilustra bem a comunidade de Coquinho 

no bairro de Cajueiro Seco, onde o jovem Sérgio mora, que possui condições de 

vida precárias. Já em Recife, o IDH é 0,797.  Segundo a prefeitura, o bairro de Água 

Fria, onde morava o jovem Francisco, também apresenta condições precárias de 
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vida. Apesar de não morar mais no bairro, sua fala reflete muito bem a forte 

influência que esse  cenário exerceu em seu contato com o tráfico. 

 

Água fria, onde eu tava traficando, onde eu comecei a traficar. Aí eu fui pra 
lá, comecei lá , vi , fiquei a fim de traficar, comecei a traficar. (Francisco 19 
anos) 

 

 As observações dessas diferenças sociais parecem importantes para análise 

do comportamento dos jovens oriundos de comunidades mais pobres, uma vez que 

a própria desigualdade é fator de criminalidade. Observando a vivência de jovens na 

periferia, Arpine (2003) relacionou condições socioeconômicas e violência, 

mostrando que existe um vínculo estrutural entre pobreza, desigualdade e violência, 

salientando que no contexto de muitas desigualdades os jovens ficam mais expostos 

a possibilidade de viver uma vida de marginalidade. Essas condições vívidas de 

miséria e de precária sobrevivência das famílias, de onde esses jovens têm sua 

origem, podem se tornar fatores que os levem as condições de violência as quais 

ficam submetidos. 

 Embora não exista uma determinação precisa entre pobreza, delinqüência e 

violência, não há dúvidas que as condições socioeconômicos a que estes jovens 

estão expostos irão favorecer comportamentos marginais aos modelos de 

relacionamentos regulados pela moral dominante nos bairros em pauta. 

 

5.2.1.3 O jovem e a relação com a comunidade. 

 

 Os jovens entrevistados ao se reportarem a suas comunidades fazem a 

vinculação com o comportamento que tinham dentro delas antes de sua passagem 

pela Funase, como também a relação que os mesmos estabeleciam com seus 

iguais. Destacando a percepção da comunidade em relação ao seu comportamento. 

  

E eu pensei assim, nenhuma forma que eu ia ser brutalmente 
escandalizado pela sociedade, porque eles me viram o que eu fazia na 
sociedade, dentro da comunidade onde eu morava que eu praticava assalto, 
chamava a polícia pra dentro da comunidade. (Bruno, 20 anos) 

 
Na fala de Bruno, há a percepção de que seus atos têm repercussão na 

sociedade. No entanto, há um processo que se refere ao que o identificava com  

relação a vivência da marginalidade. Pois, ao retratar que começou a praticar 
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assalto e levou a polícia para dentro da comunidade, expressa o reconhecimento 

dos seus atos em relação à marginalidade em que vivia antes de sua passagem pela 

Funase. 

 

Foi influência de amigos, andando com amigos de má influência, comecei a 
andar armado, comecei a usar droga, comecei a praticar furto. Fui pego 
eram umas sete horas da manhã, eu tinha saído mais os meninos pra 
escola, aí eu vinha da escola, aí os caras me chamaram pra assaltar aí eu 
fui assaltar. (Sérgio, 20 anos) 

  
 A influência do outro aparece na fala de Sérgio, podendo-se perceber que a 

identificação como seus iguais vai acontecendo fora da escola, lugar onde ele 

poderia construir outros tipos de identificações possíveis. Aqui se analisa que tipo de 

reconhecimento ele teria dos pares ao se identificar com o processo de 

marginalidade dentro de sua comunidade. Por outro lado, como seria visto pelos 

outros ao recusar o convite para assaltar. Outra questão que se pode levantar é o 

ganho em relação ao objetivo do assalto, pois é através deste que o jovem 

consegue dinheiro ou bem materiais, e se diferenciam dos outros jovens de sua 

comunidade, conseguindo assim um status diferenciado dentro dela. O que pode ser 

traduzido no seu interior como aquisição de respeito da comunidade. 

 

Eu tava andando com uma arma 12 e uma arma de brinquedo. Eu tava com 
a arma na cintura e o menino tava com a arma de brinquedo na cintura 
também. Nós tava de bicicleta. Eu ia andando de repente a viatura parou 
nois. Nós fomos acusados de ter assaltado. Nisso levaram nós pra 
delegacia e da delegacia foi pra FUNASE (José, 19 anos) 

 

 
 Quando José fala a forma como foi detido cometendo o delito, pode-se pensar  

na possibilidade destes jovens estarem construindo uma identificação dentro da 

realidade em que vivem, expressada na esperteza de enganar o outro, levar 

vantagem. 

 Diante do que se estar discutindo, vê-se que há, aqui, um processo de 

identificação ou formação de identidade, onde um conjunto de conceitos 

psicológicos está presente, se tornando um mecanismo psicológico importante na 

constituição do indivíduo. (PONTALIS; LAPLANCHES, 1986) 

 

5.2.1.4 Rupturas 
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 Esse eixo discute como os participantes do presente estudo vão vivendo as 

rupturas com sua família, como também a forma como os jovens vão trilhando o 

caminho da delinquência, que configura a ruptura com outras instituições 

estruturantes para a construção social do sujeito. Nesta análise, se dará destaque 

aos aspectos de delinquência dos jovens, tais como o uso de drogas, o jovem como 

autor de violência e o vínculo do jovem com a família, após a infração.  

 

5.2.1.5 Processos de delinquência dos jovens  

 

 Ao se reportar ás entrevistas, analisam-se os processos de delinquência em 

que vivem os jovens entrevistados. A vivência dos jovens em suas comunidades 

com aspectos da marginalidade vão distanciando-os das possibilidades de 

construção de uma juventude dentro de uma perspectiva de futuro, onde possam se 

desenvolver e cuidar de suas vidas.  

 Um dos momentos neste processo é a ruptura que os jovens vão vivenciando 

com suas famílias, e o início de um processo de identificação com os grupos 

marginais em suas comunidades como visto no eixo anterior; a infração cometida 

pelo jovem é vivenciada geralmente em grupo, parecendo existir um mecanismo de 

fortalecimento de ambos. Percebe-se no relato de Francisco, que o mesmo teria 

sofrido algum tipo de influência para cometer uma infração. 

 

O que me levou para a Funase foi má influência mesmo, eu vendo assim na 
televisão os amigos meus que moravam lá em Água fria onde eu tava 
traficando, onde eu comecei a traficar. Aí eu fui pra lá, comecei lá , vi , fiquei 
a fim de traficar, comecei a traficar. Passei um período de quatro meses a 
seis meses, só depois que eu fui preso. (Francisco, 19 anos) 

 
 

 As infrações que foram reladas pelos jovens participantes desta pesquisa 

foram uso e tráfico de drogas, assalto a mão armada, prática de pequenos furtos, 

porte ilegal de arma. Observa-se que esses delitos estão relacionados, de certa 

forma, com a violência vivenciada por esses jovens no contexto social e nas 

relações que vão estabelecendo com essa realidade. 

 

Fui pra lá (FUNASE) por porte ilegal de arma, tava junto com os meninos 
que tavam armados, aí muito amigo, amizade sabe? Aí eu me envolvi. 
Passei quase dois anos. Fiquei em Abreu e Lima na semiliberdade no caso 
(Marcos, 17 anos) 
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 Na fala de Marcos percebe-se que a Funase, de certa forma, ao colocar os jovens 

que cometeram diferentes delitos juntos, permite uma aproximação da realidade do crime 

em graus diferentes uns dos outros, possibilitando aos jovens uma aproximação maior com 

a criminalidade. 

 Por outro lado, há um agravamento, na visão dos funcionários da FUNASE, em 

relação ao perfil apresentado por estes jovens, onde relatam que existem delitos 

gravíssimos, incluindo homicídios o que revela um contexto de violência de onde esses 

jovens vivem. O contexto onde esse jovem vive e os vínculos que ele estabelece ao 

longo do processo de delinquência, segundo Bawley (1997) estará presente em toda 

sua vida, e reproduzirá, como estabelecido por Sarti (2004), a história acumulada 

pela família, com elementos objetivos e subjetivos da sociedade em que vivem. 

 

Hoje a gente vê dentro da Funase, um jovem perverso, o jovem só tem uma 
coisa: que eu vou matar ou morrer. Agressivo, hoje a gente ver esse jovem 
um homicida. Hoje a infração é gravíssima, não é roubo apenas, a maioria 
lá é roubo, mas acima de roubo é o quê? Vêm os assaltos, vêm os 
homicidas. Perfil dos nossos jovens é a violência. (Funcionária) 

 

 Observa-se na fala da funcionária que a forma de criminalidade da vida do jovem 

delinquente parece se caracterizar de forma crescente, acreditando que, quando ele comete 

um assalto e passa pela instituição, após ser liberado voltará à instituição por ter cometido 

algo pior, ou seja, um delito muito mais grave como, por exemplo, o homicídio. 

 

5.2.1.6 O uso de drogas pelo jovem 

 

Os aspectos ligados ao uso de drogas chamam atenção, pois todos os 

entrevistados estavam envolvidos com o seu uso quando foram levados para a 

Funase. O que pode indicar a falta de um trabalho mais eficaz no âmbito das 

políticas públicas de prevenção ao uso de drogas por jovens  

 

Com os meus nove anos de idade, aonde eu comecei a se dedicar a essas 
coisas do mundo, a vida do crime e peguei, conheci umas amizades que 
não era do nosso agrado. Comecei a usar drogas, comecei a furar a orelha. 
Furei logo a orelha aos nove anos de idade... Foi onde eu comecei a se 
dedicar as coisas do mundo, as coisas erradas, comecei a usar drogas, 
comecei a aprontar muitas coisas, a fazer muitas coisas errada, cometi um 
delito aí eu fui parar na Funase.(Wilson, 21 anos) 

 
Tinha dia que eu não suportava, eu era muito viciado, eu era dependente no 
crack. Eu não conseguia passar um dia sem fumar. Roubava tanto casa, 
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roubava umas panelas, ninguém me segurava não, eu não conseguia, era 
um vício muito forte. E dali, depois que fui preso a primeira vez. Eu não 
tinha medo mais de ficar preso, me a costumava em qualquer canto. (João 
23 anos) 

 

 
 Percebe-se na fala de Wilson, que desde cedo teve facilidades de entrar em 

contato com as drogas, sendo um aspecto marcante na vida dos jovens que se 

inserem no mundo da delinquência. Outro aspecto, na fala de João, é a dificuldade 

do jovem de sair da dependência, dependência esta que o levou a cometer infrações 

dentro de casa, modificando a rotina da família e a dinâmica do dia-a-dia dentro de 

casa.  

 O jovem é percebido como diferente, e como aquele que traz preocupações 

pelo caminho que está trilhando, deixando muitas vezes as famílias sem saída na 

busca de um ajuda eficaz. A convivência próxima com quem forneça ou ofereça 

drogas, dificulta o caminho de pararem com o uso das mesmas dentro e fora de 

suas comunidades 

 

Passei um tempo vendendo, por eu está ali vendendo, vendendo viciado, 
peguei pra vender e usei. Aí fiquei devendo, aí tive que roubar pra pagar. O 
rapaz, o traficante, não confiava mais, deixar droga comigo pra vender, ele 
não confiava. E eu sabia, se eu não pagasse rápido ele ia me matar. 
(Bruno, 20 anos)  

 

 Para Rassial (1999), as drogas acentuam processos de sublimação de uma 

ordem social imposta valorizada pela sociedade, deixando o jovem mal sustentado 

psiquicamente por suas idéias. Essa sensação, leva-o a necessidade de alimentar 

sua dependência química, obtendo assim vivências em seu imaginário, através dos 

efeitos que as drogas possuem que os deixam fora da realidade e lhes dão uma 

sensação de bem estar. 

 Em adição a esse “mundo fantasioso” que leva o uso de substâncias 

psicoativas, o jovem cria dentro do seu imaginário um espaço inexistente que dará a 

força necessária para que obtenha o “reconhecimento”, descrito por Calligaris (2009) 

como um elemento desencadeador no processo de delinquência. No entanto, o uso 

das drogas forja essa expectativa de reconhecimento por outros sujeitos (KINESIS, 

2009), o que frustra, deprimi e cria um ciclo alimentador para esse caminho, para 

alguns jovens, criando um vazio que acaba conduzindo-o ao delito. 
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5.2.1.7 O jovem como autor de Violência 

 

A relação dos jovens entrevistados com a violência é marcada por atos 

praticados a eles mesmos e aos outros, sendo vítimas e autores de violência, na 

relação que vão estabelecendo com os outros e a sociedade, fazendo parte do 

caminho percorrido por eles antes de chegarem à Funase. 

 

 
Eu não tinha medo mais de ficar preso, me acostumava em qualquer canto. 
Aí um dia, eu tava devendo, esse rapaz que eu tava devendo me ligou me 
dizendo que ia me matar 7 horas da manhã, marcou até a hora que ia me 
matar. Eu disse, esse cara vai me matar, pode deixar ele vim.  Fiquei 
esperando ele, ele disse que vem me matar, eu fiquei esperando ele. E o 
camarada veio mesmo, deu um tiro de 12, mas graças a Deus não me 
pegou não. Só pegou na moça que tava comigo, ela morreu. Eu consegui 
correr. (João, 23 anos) 
 
A gente roubou um carro, um celular e uma bicicleta. Aí quando eu cheguei 
em casa, mais ou menos uma meio dia, aí passei, almocei, tomei banho, a 
gente esperou umas três e meia aí os homens chegou pra mim pegar. 
Levaram eu pra delegacia, depois fui pra mata, depois da mata eu fui pra 
GPCA. Aí lá eu levei uma pisa lá, os cara me bateu lá, os policial, me 
bateram muito. Pra eu entregasse os cabeças, de tudo que tava 
acontecendo, dos roubos, das drogas, que pegaram com a gente também. 
Aí ninguém abriu a boca, aí ele pegou e atuou todo mundo (Bruno, 20 anos) 
 
Eu vou morrer ou ficar preso mesmo, vou pintar e bordar. Aí andava pelo 
meio da rua, batia nos outros, matava os outros, roubando todo dia, todo dia 
roubava, todo dia. Eu tava até conversando com o rapaz, rapaz eu fiz muita 
coisa errada, tinha coisa que eu fazia e devolvia. (João, 23 anos) 

 

 Essa violência, geradora de conflitos vividos pelos jovens, desde a 

abordagem que são submetidos ao serem detidos cometendo um delito, até como 

são recebidos dentro da instituição, onde os mesmos jovens cometem atos de 

violência contra os próprios internos sendo, portanto, difícil para o jovem infrator 

poder contar com o auxilio da instituição para construir uma identidade projetiva, 

essencial a recomposição do vínculo (PICHON-RIVIERE, 1988). Haja vista que os 

cenários externos e institucionais parecem se confundir, quando se observa que 

essa violência acontece dentro e fora dela, pois a vivência da delinqüência do jovem 

infrator continua dentro da própria instituição. 

 Referindo-se aos jovens entrevistados como integrantes de uma população 

da região metropolitana da cidade do Recife, é difícil não reconhecer, como proposto 

por Arpini (2003), o quanto a vida urbana é geradora de violência e exclusão, o 

quanto suas instituições encobrem ainda a violência primária que a própria lei já 
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condenou. Violência essa, que toma o lugar de onde deveriam ser garantidos os 

direitos destes jovens. 

 Lima et al. (2005) em estudo pioneiro no estado de Pernambuco, 

investigaram a hipótese de associação entre elevadas taxas de homicídios (as quais 

são predominantes na população masculina de 25 a 29 anos), e os indicadores de 

desenvolvimento humano, de condições de vida, desigualdade de renda, 

escolaridade, saúde e emprego. Encontraram associação inversa entre violência e 

índices de pobreza e de analfabetismo, mostrando que a complexidade da violência 

não pode ser explicada de modo linear e universal. Levando os autores a hipótese 

de que outros fatores devem ser investigados, como fatores como o desemprego, a 

desestruturação familiar, o sentimento de frustração e uma busca desenfreada de 

padrões sociais apresentados como possíveis em um mundo de consumo, que se 

acirram principalmente nos grandes centros urbanos e contribuem para a 

delinquência e a violência. 

 

5.2.1.8 O jovem e o vínculo com a família a partir da infração 

 

Pode-se observar na fala de José que é durante sua passagem pela 

instituição, que vai surgir uma nova relação entre os jovens com a sua família. A 

partir das visitas, vai surgindo a certeza de que ainda podem contar com suas 

famílias, e começam a fazer planos para a vida depois que cumprirem as medidas 

socioeducativas na instituição, chegando inclusive a planejar uma nova vida em 

outros lugares e a possibilidade de ter uma experiência de vida diferente da anterior. 

 
(comunidade que morava) Sai de lá, e lá voltei mais não, tem um pessoal lá 
que não vai muito com minha cara não. Eu, minha mãe, eu pedi a minha 
mãe e disse que queria sair dessa vida, aí ela pegou arrumou uma 
passagem e mandou pra João Pessoa, ninguém ficou sabendo, fiquei três 
meses em João pessoa. Foi o tempo que ela (mãe) se mudou do Jordão 
para vim morar aqui (Cajueiro Seco), aí quando eu vim de João Pessoa eu 
vim morar aqui já. (José, 19 anos) 

 
 
Para Winnicott (2005), a família nunca deixa de ser importante, e é 

responsável por muitas de nossas vivências. O autor coloca que basta observar os 

problemas que acometem as pessoas privadas das relações familiares, para que se 

possa verificar a forma da relação expressa por sentimentos contraditórios de amor 



77 

 

ou ódio, ou o medo sentido por ele, podendo levar a uma tendência a não acreditar 

no outro. 

 

Quando eu saí de lá (Funase), eu fui morar com minha mãe, minha esposa 
e meu filho, na mesma comunidade que eu morava. E eu pensei assim, 
nenhuma forma que eu ia ser brutalmente escandalizado pela sociedade, 
porque eles me viram o que eu fazia na sociedade, dentro da comunidade 
onde eu morava que eu praticava assalto, chamava a política pra dentro da 
comunidade. Eu pensava em uma forma que eles iam me rejeitar, mas não, 
ao passar do tempo eu mostrei pra eles, que eu realmente que teria 
mudado, que aquilo ali que eu tava fazendo não era uma farsa, pra enganar 
ninguém, mas minha vida tinha mudado. (Bruno, 20 anos) 

 
 

 No caso de José e Bruno foi viável uma mudança de comunidade, facilitando 

as condições de recuperação dos jovens em estudos. No entanto, essa possibilidade 

de mudança para outro ambiente não acontece com todas as famílias, devido às 

limitações das condições de vida das mesmas e do contexto social em que vivem, 

tais como a oportunidade de emprego, disponibilidade de moradias, etc. Quando 

este retorno não é possível, restará ao jovem voltar para sua comunidade de origem, 

como vimos no relato de Bruno. Neste caso, esta etapa será marcada pela conquista 

da confiança de familiares e moradores. O seu comportamento anterior estará 

presente, mas suas atitudes, nesta nova fase de vida vão marcar todo o processo de 

confiança.  

antes de entrar ali naquela Funase eu aprontava muito, realmente dava 
muita preocupação a meu pai, a minha mãe. É como a mãe de cada um dos 
jovens aconselha, o pai também. Mas o jovem não dá ouvidos, prefere os 
amigos do que a própria mãe, o próprio pai. Na Funase quem ia me visitar 
era meu pai, minha mãe, minha irmã ia pra lá me visitar. (Wilson, 21 anos) 

 

 Afastados de suas famílias para cumprir a medida sócioeducativa os jovens, 

muitas vezes retomam o valor referencial das famílias em suas vidas. Essa nova 

descoberta pode ser uma possibilidade, para que a família retome o seu papel, 

como descrito por Osório (1996). Ao se depararem com uma instituição como a 

Funase, e a fragilidade do cumprimento legal de alguns aspectos da lei que orienta 

sua nova inserção na sociedade, os jovens passam a pensar em suas famílias, e  a 

contextualizar as dificuldades que as mesmas enfrentam na busca pela 

sobrevivência, como descrito por (CAMPOS, 1994),  isso tudo é visto então por 

esses mesmos jovens como um recurso para elaboração de uma nova vida através 

de uma possível qualificação profissional. 
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A gente começou focar o trabalho no eixo família, dentro da nossa medida 
socioeducativa um eixo forte. Vamos trabalhar a família na linha de gestão, 
na linha de mobilização dentro da unidade e na linha mobilização extra 
instituição, porque junto com elas a gente acredita que há uma mudança 
desses jovens, o jovem é apena o reflexo de uma família. (Coordenadora) 

 

Pode-se perceber na fala da coordenadora que existe uma relação que os 

jovens vão estabelecendo com suas famílias dentro da Instituição. Esta relação é 

parte constitutiva do papel importantíssimo de se estar atento para que se 

estabeleça uma relação desses jovens com seus familiares de forma efetiva. Papel 

esse que deveria ser trabalhado em nível de prevenção anteriormente pelo Estado 

dentro e pelos serviços públicos, antes dos jovens chegarem a cometer delitos. 

Interroga-se neste aspecto de que forma as famílias estão sendo acompanhadas 

nos serviços públicos oferecidos dentro de suas comunidades? 

É importante frisar que é dever do Estado ter políticas voltadas para as 

famílias assegurando o seu direito a emprego, a moradia, a saúde e a educação. 

Nesse contexto, o ECA no artigo 4º afirma que: 

 
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a 
convivência familiar e comunitária. 

 

 No entanto, a distância entre o fazer e fazer cumprir a lei encontra um 

arcabouço complexo na malha social, onde diferentes aspectos como a conjuntura 

política e econômica, quase sempre orientados para a dominação da economia de 

grande escala, voltada para os grandes mercados consumidores; ocasiona quase 

sempre comunidades pobres, sem grandes perspectivas para garantir aos seus 

membros direitos humanos básicos. 

 

5.2.2 A passagem do jovem pela FUNASE 

 

 A proposta deste eixo é trazer elementos que marcaram a passagem do 

jovem pela Funase, destacando o vínculo que esse jovem faz dentro da instituição 

com os funcionários; a sua vinculação com grupos evangélicos que atuam dentro da 
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Funase e o estigma que os jovens carregam depois do cumprimento das medidas 

socioeducativas. 

A Funase como instituição de ressocialização é vista pelos jovens 

entrevistados como um lugar que deveria exercer um papel diferente em suas vidas, 

que fizessem com que eles tivessem a possibilidade de construir um caminho 

diferente do que vinham vivenciando fora dela. E não somente um lugar para onde 

são levados ao cometerem algum delito. Referem-se à Funase como presídio, falam 

de celas, não de alojamento, falam de relações construídas com funcionários que 

têm que realizar seu trabalho, apesar das condições que são submetidos. 

 
É como se fosse uma prisão mesmo de maior, lá não tem regalia não, é, 
eles fazem assim, diz que fazem e tal, pra tapear o povo que tá de fora né? 
O povo não sabe o que passa lá dentro, lá dentro é normal, é uma, é preso, 
é tipo uma cadeia mesmo. (Gerson, 19 anos) 
 
No Cabo a gente entrava pra cela de quatro horas ficava solto no pátio aí de 
quatro horas recolhia e de oito horas abria a cela era a hora que a gente 
acordava pra tomar café, no pavilhão mesmo, eles vinham com as marmitas 
com a galera, aí distribuía lá mesmo. (Sérgio, 20 anos) 
 
Lá tem muitos jovens que não têm uma profissão, que não têm um curso, 
que precisa de ajuda, cursos pra ele se dedicar. Porque às vezes procura 
muitas coisas para fazer e não tem. Procura um estudo, artesanato pra 
fazer. É muito jovem e pra colocar os jovem todinho numa sala assim e 
precisa assim estudo, pintura essas coisa.Tudo isso o jovem precisa 
lá.(Wilson, 21 anos) 

 

O entrevistado Wilson ressalta que a Funase devia ser um lugar onde 

oferecessem oportunidades melhores para que eles pudessem mudar seu 

comportamento, melhores condições de instalações e convívio dentro da instituição. 

Percebesse que a falta de um planejamento melhor das ações que são 

desenvolvidas para os jovens é evidente, mostrando que o projeto pedagógico não 

atinge seus objetivos em relação ao atendimento desses jovens nas medidas de 

ressocialização. 

 

5.2.2.1 A Privação de liberdade e o Jovem 

 

 Os jovens ao serem detidos cometendo um delito passam por um processo 

de julgamento para serem encaminhados a uma unidade de ressocialização, onde 

irão passar por um período de privação de liberdade. Neste momento, eles deveriam 
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ser acompanhados por profissionais da insitiuição e de um advogado contratado 

pela família. Mas, sabe-se que, no caso dos jovens de famílias pobres, esse 

processo fica por conta da justiça oferecida pelo Estado, quase sempre morosa, com 

grande demanda e acúmulo de processos aguardando julgamento.  

 

Sei nem quando eu vou ser liberado. O advogado e a assistente social não 
fazem nada pela pessoa. Se chegar, aí eles atende a pessoa amanhã aí 
depois só daqui a seis meses. Aí chama a pessoa pra conversar. Só 
quando a pessoa chega, só depois que apronta o relatório da pessoa. Eles 
falam, aí você não pode fazer nada. O advogado que tem lá só vem uma 
vez por ano. Eu nunca vi o advogado. (Flávio, 18 anos) 

 

O jovem reconhece a importância do momento em que precisa resolver com a 

justiça sua situação, assim procura mudar sua postura quando busca solução para 

que seja revisto seu processo judicial. Ao se deparar com uma audiência do 

processo judicial na presença de sua família, representada por sua mãe, e demais 

autoridades judiciais, o jovem relata uma postura diferente de posturas anteriores, 

quando reconhece que já havia mentido em outras audiências. Neste novo 

momento, reconhece que está baseado na verdade. 

 

Eu tive uma audiência, a penúltima audiência que eu tive lá no fórum da 
capital, tava eu, minha mãe e o juiz, escrivão, promotor e advogado. Daí, o 
juiz perguntou a mim, o que tinha feito e como foi?  Por três audiências que 
fui, nos três fórum, paulista, Olinda e recife, eu menti, pra os três juiz, eu 
menti pra eles. Depois que eu aceitei o evangelho eu passei a ter 
compromisso com a verdade, meu compromisso é com a verdade, eu não 
vou mentir mais. (João, 23 anos) 

 
 

 Na fala de João transcrita a seguir, observa-se que o distanciamento da 

realidade em que vive só lhes dá duas possibilidades: a morte ou ser preso. Neste 

caso, a privação da liberdade acaba possibilitando que ele fique afastado da vida 

que levava fora da insitiuição. Para alguns, essa possibilidade os afasta da morte, 

pois os mesmos colocam a morte prematura como uma conseqüência natural por 

conta da vida que levavam antes de serem detidos.  

 

Dali eu não sabia onde ficar, mas, tinha dia que eu parava e dizia rapaz, 
hoje eu vou morrer, ou então vou passar algum tempo preso. Daí como 
pode dizer, minha vida se complicou mais ainda. Porque pra mim não tinha 
mais esperança. Eu vou morrer ou ficar preso mesmo. (Bruno, 20, anos) 
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 Neste aspecto, a instituição passa a ser a possibilidade que o jovem tem de 

não manter contato com a realidade de violência em que vivia, mesmo que tenha de 

viver sobre o controle da instituição com suas normas e regras de não manter 

contato com sua realidade. De fato, Goffman (1961) relata que o interno nunca está 

inteiramente sozinho, ele está sempre em posição onde possa ser visto e muitas 

vezes ouvido por alguém, ainda que apenas por outros que estejam em iguais 

condições. 

 

Depois arrumei um briga com outro rapaz, por conta de pedra de crack 
também, dali ele tava querendo me matar. Dali eu não sabia onde ficar 
mais, tinha dia que eu parava e dizia rapaz, hoje eu vou morrer, ou então 
vou passar algum tempo preso. Daí, como posso dizer, minha vida se 
complicou mais ainda. Porque pra mim não tinha mais esperança. Eu vou 
morrer ou ficar preso mesmo, vou pintar e bordar. Ai, Andava pelo meio da 
rua, batia nos outros,matava os outros, roubando todo dia, todo dia roubava, 
todo dia.(João, 23 anos) 

 
O início de cumprimento da medida socioeducativa pelo jovem na Funase em 

regime fechado, lhe coloca frente a um novo desafio de estar numa instituição com 

normas. Como podemos observar na fala de Sergio, vivenciar essas normas é fazer 

a construção de novos vínculos nas convivências com os funcionários e com os 

outros jovens. 

Lá a gente acordava tinha dia que a gente ia para sala de aula pro cursos lá 
de artesanato de tarde de vez a gente ia pra escola estudar e era assim a 
rotina do dia-a-dia. No Cabo a gente entrava pra cela de quatro horas ficava 
solto no pátio aí de quatro horas recolhia e de oito horas abria a cela era a 
hora que a gente acordava pra tomar café, no pavilhão mesmo, eles vinham 
com as marmitas com a galera, aí distribuía lá mesmo.(Sérgio, 20 anos) 
 

 
 Na fala de Sérgio ver-se o quanto o cumprimento de normas, horário, vão 

demarcando o controle que a instituição vai exercendo sobre o jovem. 

Cerqueira (2010) levanta questões importantes quando diz que ao 

encaminhar um adolescente para cumprir uma medida, o juiz deve considerar que 

seu objetivo especifico é a reeducação e o retorno a família; e não a punição pura e 

simples, devendo ser também considerada a capacidade dos adolescentes para 

cumprirem a sanção, as circunstâncias e a gravidade do ato infracional.  

 

Passei dois anos, onze meses e quinze dias. (DEPOIS) Passei seis meses 
no CENIP,em Recife,no CENIP. Lá na Funase do Cabo passei dois anos e 
cinco meses. (Wilson, 21 anos) 
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Fui levado para delegacia, depois da delegacia pro juizado de menor e dela 
passei mais quatro dias, depois teve a primeira audiência aí fui 
encaminhado para a Funase, depois da segunda audiência, fui 
encaminhado para Paratibe e de Paratibe depois fui pro Cabo. Lá passei um 
ano e três meses. (Sérgio, 20 anos) 

 

A situação apresentada por Wilson e Sérgio demonstra que o jovem passa 

por uma trajetória de idas e vindas, antes de ser encaminhado para o Funase. No 

relato pode-se verificar que antes de chegar para cumprir medidas socioeducativas o 

jovem passa por um processo nas unidades que os deixa dentro de um período de 

espera levando a um desgaste emocional, pois não sabe o que realmente irá lhe 

acontecer. 

Para Sarkis (2010), ao iniciar um processo do cumprimento da medida 

socioeducativa pelo jovem, deve ser considerado a singularidade do humano. Será 

observada aqui uma transição de muitos sentimentos, que irão envolver jovens com 

grande fragilidade emocional, marcados por sentimentos como de autorrejeição por 

serem, freqüentemente, desvalorizados, excluídos da sociedade, predominando aqui 

o ódio, a inveja e a vingança. Tudo isso, faz com o que o caminho da facilidade do 

contato com as drogas e da violência a qual são submetidos constantemente se 

tornem uma forma de buscar autoafirmação, afetividade, valorização pessoal e 

social. 

Fica evidenciado, portanto, que o caminho para delinquência foi sendo 

construído pelo não reconhecimento dos adolescentes em questão, dentro dos 

aspectos sociais em que estão inseridos, como também na privação de liberdade, 

levando-os a uma alternativa de tentar serem reconhecidos “fora” ou contra eles, 

forjando a construção de um pacto alternativo do grupo (CALLIGARIS, 2009).  

  Neste momento, pode-se reportar a um conjunto de fatores socioafetivos que 

atuam em alguns jovens que estão em formação oriundos de uma família envolvida 

basicamente com a busca da subsistência (CAMPOS, 1984), como alguém que vai a 

busca de referência, recorrendo à sociedade, uma estabilidade que necessita nos 

estágios essenciais do seu crescimento emocional. Para Winnicott (2002) e 

Calligaris (2009), esta busca cria um paradoxo ao contrário do que acredita o jovem 

que se torna cada vez mais deprimido e com sua identidade juvenil fragilizada. Isto 

faz com que o jovem transgrida contra a sociedade, de certa forma sem perceber o 

que está fazendo, na busca de restabelecer o controle exterior. 
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Comecei a praticar iniqüidade5,antes de entrar na Funase,comecei a andar 
com gente que não era do agrado de Deus realmente,não era do meu tipo. 
Foi onde eu comecei a se dedicar as coisas do mundo,as coisas 
erradas,comecei a usar drogas,comecei a aprontar muitas coisas, a fazer 
muitas coisas errada, cometi um delito aí eu fui parar na Funase. (José 19 
anos) 

 

No relato de Flávio, transcrito abaixo, que ainda se encontra em 

semiliberdade, mas faz curso profissionalizante no Retome sua vida, ele comenta de 

como é a vida dentro do CASEM, onde passava a semana, tendo o direito de ir no 

final de semana com a família. No CASEM, o jovem pode freqüentar a escola, como 

também fazer cursos profissionalizantes com parceiros da Funase.  

 

Final de semana vou pra casa na sexta. Lá fico em casa, pego trabalho no 
sábado, de vez em quando vou pro brega, jogar bola. Até as oito horas tá lá 
(De segunda-feira) De tarde eu venho pra cá (Curso no Retome) e de noite 
eu vou pra escola. Passo a manhã todo dia sem fazer nada. De vez em 
quando levam a gente pra praia, jogar bola, uma vez perdida. (Flávio, 18 
anos) 

 
   

Pode-se observar que no CASEM o jovem possui a possibilidade de manter o 

vínculo com sua família e com sua comunidade e também fica sendo 

acompanhando por profissionais da Assistência Social. Esse acompanhamento é 

feito junto com a família, que também recebe assistência. A abordagem sugerida por 

Campos (1984), a qual deve estar estabelecida que a preparação para o 

desligamento de uma instituição como a Funase deve ser feita, depois de uma 

análise, realizada de maneira sistemática, assegurando prioridades a programas que 

visem à integração do jovem na comunidade. 

 
Porque esses (JOVENS DA FUNASE) estão com esse comportamento? Aí 
uma passagem de seis meses a três anos faz uma reconstrução de tudo 
isso, hoje, não pode. Como é que estão essas famílias, aí a gente também 
dentro do recomeçar, ao longo de nossos atendimentos, a gente começou a 
observar: se atender só o adolescente a gente não está fazendo muita coisa 
não, a gente precisa fazer uma linha de intervenção com essa família, 
porque ele vai voltar pra aquele seio familiar (Técnico de ressocialização da 
Funase) 

 
 

 A Liberdade Assistida deve estar ligada a uma medida de ressocialização, 

verificando a necessidade de um acampamento da vida social do jovem, junto à 

                                                           
5
 O uso da palavra iniqüidade, utilizada pelo jovem deve-se ao fato de sua participação fervorosa como 

integrante da Igreja Assembléia de Deus. 
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escola, trabalho e família, garantindo aspectos como inserção comunitária, 

manutenção de vínculos familiares, inserção no mercado de trabalho ou cursos 

profissionalizantes. (VOLPI, 1999) 

Durante o período em que Sergio ficou na liberdade assistida ele compareceu 

semanalmente nas unidades para participar de grupos com os profissionais que 

trabalham a ressocialização. Somente após o julgamento do seu processo é que o 

jovem não ficou mais ligado às atividades. Isso aconteceu quando saiu o relatório 

mensal sobre o comportamento do jovem que foi levado para o Juiz, e ao analisar e 

julgar encaminhou o jovem para a liberdade.  

 
No dia 02 de julho, este mês que passou não o outro dia 02, fui lá e resolvi, 
assinei um papel lá de liberdade. Ele queria me colocar para prestação de 
serviço a comunidade, mas ele viu meu testemunho, viu que estava 
direitinho, que não estava fazendo mais nada de errado, tava estudando, 
disse também a ele que tava fazendo curso aqui (centro da juventude de 
Cajueiro Seco), tudinho, aí eles não me butaram não no semi liberdade. 
(Sérgio, 20 anos) 

 

5.2.2.2 A relação com os funcionários 

 

 Quando o jovem interno na Funase percebe que algum funcionário busca 

atender ao objetivo de cumprimento das medidas socioeducativas de forma efetiva, 

este jovem se aproxima, como se pode observar segundo o relato de Bruno. 

Percebe-se então, que neste momento o jovem tem a oportunidade de construir um 

novo laço social de forma simbólica, pois o funcionário está presente no dia-a-dia, 

dentro da instituição. 

 
Fui procurar M (Funcionária), é uma mulher lá do regresso, ela me 
encaminhou pra esse curso, aí eu fiz esse curso cinco meses. Depois ela, 
eu perguntei se tinha um curso pra fazer, e ela disse que tinha um aqui, aí 
eu vim também, ela me inscreveu, fiquei vindo, aí eu vim até terminar. 
(Bruno, 20 anos) 

 

 Mas uma vez, vê-se na fala abaixo de Flávio que existe também um apelo dos 

jovens para que sejam reconhecidos como pessoas que precisam de ajuda e 

desejam ser escutados. De acordo com Kinesis, (2009), o reconhecimento está 

ligado às relações de interações com os sujeitos, onde se encontra subentendida a 

expectativa de reconhecimento por outros sujeitos. 
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É que eu peguei continuação do processo. Tempo que eu passei fugado, aí 
fica contando o tempo como se eu estivesse lá. Sei nem quando eu vou ser 
liberado. O advogado e a assistente social não fazem nada pela pessoa. Se 
chega, aí eles atende a pessoa amanhã aí depois só daqui a seis meses. Aí 
chama a pessoa pra conversar. Só quando a pessoa chega, só depois que 
apronta o relatório da pessoa. Eles falam, aí você não pode fazer nada. O 
advogado que tem lá só vem uma vez por ano.  Eu nunca vi o advogado. 
(Flávio, 18 anos) 

 

 Nesta relação pode-se observar na fala dos jovens que existem por um lado 

um desejo de integração e por outro um descaso diante da realidade vivida dentro 

da Funase. Visão contraditória que se refletem na forma como os jovens vão 

construído seus vínculos dentro da Instituição. 

  

5.2.2.3 A religião e o jovem dentro da Funase 

 

A presença da religião para três jovens entrevistados foi a forma que 

encontraram de se vincular com pessoas que pudessem ajudar na mudança de 

comportamento dentro da instituição. 

 

Depois ele chegou lá com maconha, e aí pega aí piraia, não, não, eu sou 
crente. Sou crente não quero fumar mais não, vou fumar mais isso não, eu 
disse pra Deus que não ia fumar mais não (SER CRENTE) Eles respeitam, 
foi um respeito imenso, porque era pra eu passar trinta dias no castigo, eu 
só passei um dia, ele me tirou do castigo e me colocou lá na frente na cela 
dos crente. Eu já fiquei lá, o tempo todo lá. Uma cela só de evangélicos. Ali 
eu passei a observar tudo que acontecia na Funase. (João, 23 anos) 

 
A Funase, eu creio, foi um lugar que realmente Deus me escolheu para me 
colocar. Pra que eu viesse conhecer a verdade e depois que eu conheci a 
Cristo, conheci a Jesus comecei a se dedicar a palavra de Deus. (Wilson, 
21 anos) 
 
E Deus viu que eu tava nessa vida, pegou na mão da minha família e agora 
minha vida tem mais futuro e aqui no Retome também, esse curso, minha 
vida vai melhorar cada dia mais. Minha família ta começando a me valorizar, 
algumas pessoas da minha família, sabia que eu fazia coisa errada , 
roubava, usava droga, pensava que eu roubava coisa de dentro de casa, 
depois que eu decidi. (Flávio, 20 anos) 

 
 A religião dentro da instituição faz um trabalho de evangelização, significando 

para o jovem um passo diferente do que viviam fora da Funase. Percebe-se que o 

vínculo com essa nova realidade, se torna um fio condutor em busca da 

aproximação do que possa representar como importante em sua saída da 

instituição. A presença de Igrejas evangélicas na Funase parece ser um passaporte 
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para uma vida religiosa e uma nova atribuição de sentido para a vida desses jovens. 

Aqui fica evidente que a identificação projetiva a que se refere Freud (apud 

ARARIPE et al) ocorre na busca que o jovem interno tem de se tornar um sujeito 

igual, no caso, aos que aceitaram o evangelho, gerando mudança de 

comportamento em suas vidas. 

 

5.2.2.4 Estigma em relação ao jovem que passou pela  Funase 

 

O ambiente da Funase vai iniciar o processo de estigmatização como 

descrito por Goffman (1969); no entanto, o estigma acaba por reproduzir o mundo 

externo, trazendo implicações para os estigmatizados, no que se refere as suas 

representações de si e dos outros. 

A barreira entre o mundo interior com o exterior fará com que o interno 

promova uma modificação na sua rotina diária e na sua relação com os outros, este 

fato descrito por Goffman (1961) como primeira mutilação do eu, surge como 

resultado de uma reflexão pelo interno do que o levou até lá, fazendo com que 

sejam revistas as suas crenças pessoais ao seu respeito e a respeito dos outros. 

Este fato parece ser fundamental na efetividade da medida sócioeducativa, e na 

reconstituição do jovem com a sua família e comunidade. 

 

Antes nem toda minha família me apoiava, só minha mãe mesmo, algum 
dos meus irmãos, porque o resto, a maioria virava as costas pra mim, mas 
depois desse curso, saí da vida errada, souberam me valorizar, que me 
deram valor. Desde meus doze anos que dou aperreio a minha família. E 
Deus viu que eu tava nessa vida, pegou na mão da minha família e agora 
minha vida tem mais futuro e aqui no Retome também, esse curso, minha 
vida vai melhorar cada dia mais. Minha família ta começando a me valorizar, 
algumas pessoas da minha família, sabia que eu fazia coisa errada , 
roubava, usava droga, pensava que eu roubava coisa de dentro de casa, 
depois que eu decidi. (Flávio, 18 anos) 

 

 Observa-se na fala de Flávio que o jovem precisa conseguir construir um 

reconhecimento social digno para sua vida, o qual será essencial para a construção 

da identidade social dentro do meio em que passará a viver (GOFFMAN, 1961). No 

entanto, esse processo será complexo com repercussões tanto para o individuo em 

questão quanto para os outros (CAMPOS, 1984). Entre os sentimentos 

desenvolvidos está o medo que o Wilson relata de que sua família venha a sofrer 

violência por parte daqueles que foram atingidos por ele. 
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Saí com medo, que ele fosse matar minha família, daí foi que entrou a 
revolta no meu coração, mais rapaz, se esse caba pegar alguém da minha 
família, eu vou matá-lo. Aí,sonhei que tinha pegado meu irmão, pegaram 
meu irmão, daí eu não parava quieto, ficava andando querendo uma arma. 
Falando com pessoas erradas pra matar eles. E se eu não fosse preso eu ia 
destruir muitas famílias. (Wilson, 21 anos) 

 

Já no que dizem José e Sérgio, ver-se que a percepção central dos jovens 

acerca dos lugares onde viviam está fortemente influenciada pelo delito que 

cometeram, o que faz construir uma crença de que o seu retorno para a comunidade 

pode significar uma ameaça as suas vidas. 

 
Saí de lá, Lá voltei mais não, tem um pessoal lá que não vai muito com 
minha cara não. Eu , minha mãe, eu pedi a minha mãe disse que queria sair 
dessa vida, aí ela pegou arrumou um passagem e mandou pra João 
Pessoa. (José, 21 anos) 
 
A outra comunidade eu não voltei não, morava lá mais, passei, morava lá 
em Água Fria desde 14 anos, depois que eu vim pra cá. (Sérgio, 20 anos) 

 

Portanto, a estigmatização deverá ser vista como uma característica da 

situação de vida. A sua convivência dentro da Funase, acaba por construir um 

imaginário que o mesmo não poderia ser reconhecido como alguém que passou por 

um processo de mudança. Percepção que contrasta com os objetivos da Funase, 

instituição para qual foram enviados de um momento de ressocialização, cumprindo 

as medidas socioeducativas.  

 
Quando eu fiz aquele curso lá em Santo Amaro, aí a galera pensa que o 
cara é assim traficante, ladrão, morador de rua, lá tem muito preconceito por 
causa da farda. O curso é pra menino de rua, meninos que passou pela 
Funase, essas coisas assim. Eu ia pro curso lá em Santo Amaro, eu não 
usava a farda não, só usava a farda lá dentro, a farda tem o nome bem 
grandão assim, projeto vida nova, to ligado que é vida nova, mas aquela 
propaganda na frente assim, não é muito bom não, a galera descrimina na 
hora. (Francisco, 19 anos) 
 
Quando a gente sai daqui tem que roubar, tem que matar, nada mais ta 
tudo perdido pra pessoa, então desde o começo eu fiquei pensando, assim 
se era aquilo mesmo que eu queria pra minha vida, se eu queria realmente 
mudar e mostrar pra sociedade, que eu tinha mudado.(Bruno, 20 anos) 

 
 

Por outro lado, Castoriadis (2007) destaca neste aspecto que as instituições 

não se reduzem ao simbólico, mas elas só podem existir no simbólico, são 

impossíveis fora do simbólico em segundo grau e constitui cada qual a rede 
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simbólica. Levando em conta a história de cada individuo que dá sentido a sua 

existência na sua formação imaginária. Esse imaginário dando significado a maneira 

de como vão dando importância aos acontecimentos vividos. 

É neste momento, que a recomposição do vínculo entre o adolescente e sua 

família será decisiva no seu processo de reinserção na sociedade, pois para rompê-

lo com os estigmas estabelecidos “e/ou criados” ele precisará retomar os acúmulos 

familiares, em terno de colocar normas e arranjos (PICHON-RIVIERE, 1988), para 

retomar sua vida para além do processo de delinquência. 

 

5.2.3  Ressocialização 

 

 A ressocialização é o primeiro objetivo da Funase. Esse momento é 

demonstrado também no desejo dos jovens e de suas famílias, na busca de que os 

jovens possam sair da instituição. Ao pensar num projeto político pedagógico, pode-

se observar que a Funase busca a implantação do projeto para que essa 

ressocialização aconteça na vida dos jovens, esbarrando em questões como a 

escolaridade deste jovem, quando vão tratar da qualificação profissional oferecida 

aos mesmos. 

 

5.2.3.1 O desejo de ressocialização dos jovens e su as famílias. 

 

 
Observa-se nos relatos dos jovens entrevistados, que quando se 

encontravam na Funase, as visitas das mães se tornam o importante contato destes 

com o que está acontecendo extramuros da instituição, trazendo com elas a 

esperança de uma mudança real para eles.  

 

...aprendi e vi que tinha pessoas que realmente queria ver minha mudança, 
principalmente, minha mãe. Porque minha mãe sofreu muito mais do que 
eu. (João, 23 anos) 

 

Desta forma, as mães vão construindo uma relação mais próxima dos seus 

filhos.  A partir da escuta dos acontecimentos que são vivenciados no dia-a-dia dos 

seus filhos e das suas relações com as pessoas que fazem a instituição, buscam 

compreender de que forma a passagem por esse espaço pode marcar 
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significantemente as vidas de seus filhos, a ponto de gerar uma mudança de 

comportamento. 

 

 
É como a mãe de cada um dos jovens aconselha, o pai também. Mas o 
jovem não dá ouvidos, prefere os amigos do que a própria mãe, o próprio 
pai. Na Funase quem ia me visitar era meu pai, minha mãe, minha irmã ia 
pra lá me visitar. (Wilson, 21 anos) 

 

Começa neste momento um reencontro do interno com a sua respectiva 

família ultrapassando o sentimento de abandono e rejeição desenvolvido 

anteriormente, e possibilitando o início de uma nova relação de confiança, mesmo 

quando esta não existia anteriormente, como relatada por Campos (1984). 

 
Antes nem toda minha família me apoiava, só minha mãe mesmo, algum 
dos meus irmãos, porque o resto, a maioria virava as costas pra mim, mas 
depois desse curso, saí da vida errada, souberam me valorizar, que me 
deram valor. Desde meus doze anos que dou aperreio a minha família 
(Flávio, 18 anos).  

 

A fala de Flávio demonstra a recomposição do vínculo familiar a partir do 

reconhecimento da família do esforço feito pelo interno na busca pela mudança e a 

construção de uma nova vida. Para Pichon-Reviére (1988), há nesta questão pelo 

menos dois focos que interagem sucessivamente e que precisariam ser analisados 

no estabelecimento/recomposição do vínculo: um psicossocial, que parte do 

indivíduo para fora; e um sociodinâmico, que analisa o grupo como estrutura.  

 
 

E Deus viu que eu tava nessa vida, pegou na mão da minha família e agora 
minha vida tem mais futuro e aqui no Retome também, esse curso, minha 
vida vai melhorar cada dia mais. Minha família ta começando a me valorizar. 
(Flávio, 18 anos) 
 
Eu me lembrei do que minha mãe disse pra mim, e eu larguei e me segurei 
pra não chorar. Mas isso ficou marcado na minha vida, a gente tem que 
honrar a mãe, isso começa por aí. O jovem não honrar pai e mãe, dentro de 
casa, pode ficar certo, todo tipo de coisa errada vai acontecer com ele, 
porque eu, eu percebia que isso acontecia, porque eu não estava 
respeitando minha mãe, não tava honrando ela. (João, 23 anos) 

 
 

 Outro aspecto que chama atenção em relação ao processo de mudança do 

jovem, é que existe também dentro da própria instituição a força dos que trabalham 

dentro dela, como se pode observar na fala de Sérgio em relação ao que ouviu de 

um coronel. 
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Aí eu fui chamado atenção pelo coronel da casa, aí ele disse pra mim, que 
esse não era o meu perfil, porque não me via desta forma, eu teria que 
muda porque ele tava aqui pra me ajudar e não pra mim criticar e me 
acusar, mas tava ali como pai. Eu botei aquilo na cabeça, e botei na cabeça 
que queria mudar, aí mudei, depois dali comecei a fazer curso. Comecei a 
estudar, fazer curso profissionalizante, depois passei no centro da 
juventude, foi ali que mudou muito a minha vida (Sérgio, 20 anos) 

 
 
 Essa possibilidade de mudança de comportamento com o incentivo da família 

pode levar o jovem a repensar o caminho que o levou a cometer um delito, inclusive 

pelos sentimentos de culpa sobre e as implicações desses atos na vida de suas 

famílias.  

 Um aspecto fundamental no processo de ressocialização dos jovens é a 

interação entre os que fazem a instituição e as famílias. Segundo uma funcionária, 

foi buscando trabalhar com as famílias que eles puderam chegar mais perto da 

realidade vivida pelos jovens. 

 
A gente não está aí foi quando a gente começou focar o trabalho no eixo 
família, dentro da nossa medida socioeducativa um eixo forte. Vamos 
trabalhar a família na linha de gestão, na linha de mobilização dentro dá 
unidade e na linha mobilização extra instituição, porque junto com elas a 
gente acredita que há uma mudança desses jovens, o jovem é apenas o 
reflexo de uma família. (Funcionária) 
 
 

 Ante o exposto, fica claro que existe uma influência da relação dos jovens 

com suas famílias, e a importância do lugar ocupado por ele, antes de sua 

passagem pela Funase. Demonstra-se que as referências por eles perdidas no seu 

desenvolvimento junto à família, toma um lugar de destaque na tentativa de 

retomada dos laços que os uniam fora da instituição. Sua história de vida começa a 

ser contada e vivida de forma diferente tendo a participação de alguém que passa a 

ver sua vida também de forma diferente, buscando explicações que os levam a 

compreender tal situação, para que o desejo de ressocialização seja de fato algo 

concreto. 

Fica evidente, portanto, que o Estado através de políticas públicas deveria 

atuar de modo a fortalecer o vínculo familiar, mesmo considerando o contexto 

adverso de desvantagens sociais vivenciadas por estas famílias. Ações que possam 

prevenir e que não seja necessária uma instituição de ressocialização como a 

Funase, para retornar o vínculo entre as famílias e os jovens. 
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5.2.3.2 Projeto político Pedagógico 

 

 Um dos principais objetivos do Projeto Político Pedagógico é a formação para 

a cidadania dos jovens em conflito com a lei. Esse projeto deveria nortear todo o 

processo de atendimento ao jovem baseado em articulações de políticas estaduais e 

federais no que se refere às exigências do ECA. Mas, segundo Volpi(1999), as 

unidades de internação possuem a possibilidade de articularem esse projeto de 

acordo com a realidade em que estão inseridas, mas tendo como foco a 

ressocialização. 

 O projeto Político pedagógico é apresentado pelos funcionários da Funase 

como a tentativa de um processo de ressocialização viável para os jovens que 

passaram pela instituição. O relato de uma das coordenadoras da Funase 

demonstra o quanto é desafiador colocar esse projeto em prática. 

 

Tem o programa nova vida, muitos programas, a demanda é muito grande, 
você pra ter o controle é muito difícil, quando você pensa que tem 12 
meninos no curso, você ver não tem mais nem um. Aí você recomeça tudo 
de novo, você sai e chega, sai e chega, Vai pra casa, faz novas inscrições 
de outros meninos, volta de novo, é difícil o trabalho mas, a gente tá 
tentando. A gente tá dando murro em ponto de faca, mas a gente chega lá 
(Coordenadora) 

 
 
 Ao se debruçar sobre o projeto é possível observar que ele contempla 

aspectos tais como: acolhida aos jovens, escolaridade, cidadania e qualificação 

profissional. Sendo o mesmo respaldado pelo ECA e pelas leis que garantem o 

direto à saúde, educação e profissionalização.  

 

A implantação Pedagógica, fundamentado nos princípios do protagonismo 
juvenil, da educação emancipadora, da ética transparente, da construção 
coletiva do processo pedagógico, da incompletude institucional dentre 
outros, bem como, embasada, em nível operacional, nos eixos norteadores 
da ação: educação integral, saúde, educação profissional e segurança 
cidadã, família e integração social e comunitária. (FUNASE, 2008-2011) 
 

 
 Observa-se que todos esses eixos são essenciais no processo de 

ressocialização dos jovens que se encontram nas unidades da FUNASE. No que 

consiste em sua viabilidade, observa-se que é difícil a sua implantação na realidade 

em que se encontram as unidades, com uma demanda bem maior de que sua 

capacidade poderia suportar. 
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5.2.3.3 Escolarização 

 

Nas entrevistas com os jovens procurou-se saber sobre o nível de 

escolaridade dos mesmos. Em sua maioria todos tiveram contato com a escola pelo 

menos nas séries iniciais. O que não quer dizer que eram todos alfabetizados, fato 

observado na dificuldade que os mesmos tinham da leitura do termo de livre 

consentimento que lhes foi apresentado como requisito ético para a realização da 

entrevista. 

 No entanto, a escola parece não ocupar um lugar de importância na vida 

desses jovens, pois apenas um, dos noves jovens, disse que retomou os estudos 

depois que saiu da Funase. 

 

Estudo, quinze minutos de casa de bicicleta, estudo na Ilha do Destino, 
Paulo Miranda, lá em Boa Viagem. Faço, sexta série, tô fazendo EJA6 mais 
acelerado, duas séries. (Marcos, 17 anos) 

 
 

Desta maneira, oito dos entrevistados ainda não buscaram o seu retorno a 

escola, vê se que o rompimento do vinculo familiar e a adoção de um padrão de vida 

que agride não apenas a si, mas a sua família e a sua comunidade, torna a 

continuidade da vida escolar inviável. 

 
Ia pra escola pra vender droga. Minha vida mudou por completo. Contando 
minha rotina pro jovens, eu acordava de manhã, não escova os dentes, não 
tomava banho, não lavava o rosto, sai descalço. Tive uma experiência 
imensa. (João, 23 anos) 

 
 

 Cabe na discussão o papel da escola na vida desses jovens, como esta 

instituição escolar tem se organizado perante as demandas de jovens residentes em 

áreas de grande desvantagem social. Nestas áreas, esta instituição não parece 

atraente para os jovens. A forma como é conduzida por professores e gestores é 

que estão ali cumprindo seu papel, sem uma preocupação com que tipo de 

educação está sendo oferecida aos jovens. Fischman (2001) nos faz refletir sobre o 

compromisso que devem ter os educadores na dinâmica social e política dentro do 

campo educacional, que sua formação docente deve estar ligada a um compromisso 
                                                           
6
 EJA – Educação de Jovens e Adultos. 
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com os valores de compaixão e solidariedade com aqueles que enfrentam a 

pobreza. 

    

De manhã ia pra quadra jogar bola, e de tarde ficava assistindo televisão no 
corredor, e no outro dia era assistir televisão de manhã e de tarde ia pra 
quadra, era só isso, aí de vez em quando era que aparecia umas aulas lá, 
de instrumento musical, de outras, tinha escola também, mas tinha uma 
aula, aí diziam, próxima aula vai ser tal dia, daqui a dois dias, mas não tinha 
mais, aí depois já aparecia outro, tu quer se inscrever, os meninos a fim de 
sair pra fazer alguma coisa, aí eu ia, mas a gente não saía pra fora não, era 
dentro mesmo da unidade, numas salas. Tinha não, era sempre só uma 
aula só e não tinha mais. Devia ser uma coisa séria né? Pra pessoa ocupar 
o tempo né? Porque lá não tem nada pra fazer, só com a mente vazia, 
trancado num... (Gerson, 19 anos) 
 

Cria-se, portanto, uma imagem de que os mesmos estão na escola cumprindo 

um papel apenas burocrático, ratificando as políticas públicas que preconizam que 

as crianças e jovens estejam na escola, para meros dados quantitativos, sem um 

olhar voltado para a qualidade da educação oferecida em nosso país. 

Neste aspecto de possibilidades não aproveitadas pela escola, há inclusive 

favorecimento do contato com a vida marginal das drogas e criminalidade. Alguns 

deles relatam que a escola era um lugar de fazer contato com pessoas que vivem na 

mesma realidade de violência a qual eles estavam inseridos. Destacando o contato 

que eles tinham com as drogas, discutido anteriormente.  

 
Havia só um rapaz lá que ele dava aula, que eu até me esqueci o nome 
dele. Ele é funcionário da fundac mesmo, e ele tava dando o curso, ele 
começou dando curso, depois do cinco meses que passei lá de violão, só 
ele, de violão, tinha um professor de futebol, um da horta, um professor que 
dava aula de matemática e português e não apareceu mais nada. Dali 
daquela visão ali com os jovens, jovens caiam e iam preso de novo...(João, 
23 anos) 

 

 Por outro lado, dentro da Funase, segundo os jovens, é oferecida a 

oportunidade de estarem em sala de aula, como fazendo parte do projeto 

pedagógico da instituição, que traz em seus objetivos específicos a execução de um 

plano operacional que integre os eixos educação, profissionalizante, saúde, cultura e 

esporte, dando ênfase a ética e transparência no processo de integração social do 

educando. Existe professor dando aulas, sendo opcional assisti-las.  E aqueles que 

quisessem poderiam comparecer. Há uma visão de que estas aulas se constituiriam 

numa forma de não ficar nas celas. 
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Tinha uma escola, a gente ia pra escola, depois voltava pra cela de novo, 
saía pra comer, fazia atividade, e voltava pra cela de novo. (Marcos, 17 
anos) 

 

 Os jovens em seus relatos acham importante a escolarização, atrelado a 

possibilidade de um futuro melhor. Mas na forma como é realizada hoje, eles 

acreditam que não funciona, pois não é levada em consideração a escolaridade que 

os mesmo trazem antes de serem levados para a instituição. Da forma como é 

realizada hoje, há um sentimento de que não funciona, como se pode ver na fala da 

coordenadora de projeto, que lembra que um dos pontos levantados é o fato de não 

ser considerado a escolaridade que os mesmo trazem antes de serem levados para 

a instituição. 

 

Agora esse trabalho não pode ser feito isolado, não adianta você matricular 
menino em curso profissionalizante sem cuidar da escolaridade do menino. 
Os cursos profissionais, a profissionalização exige que tenha um 
conhecimento prévio, existem pré requisitos pra você aprender 
determinadas profissões. Eu acho que tem que ser um trabalho conjunto, 
né, não adianta fazer uma coisa só e não fazer outra. (Coordenadora de 
projeto) 

 
 
  Arroyo (2005) diz que o tempo de escola é um tempo de viver a infância e 

adolescência com dignidade, mesmo que os tempos de escola sejam duros e 

conflitivos quanto às condições e possibilidades de ser criança e adolescente na 

família, na cidade, no campo, na rua e no trabalho. 

 
Apareceu só a sala de aula. E eu não gostei não. Eu até reclamei lá dentro 
com a advogada e a psicóloga, lá dentro, na direção, reclamei, porque tinha 
que ver, a gente vivia sem nenhuma ocupação, misericórdia, é uma bomba 
ali dentro. (João, 23 anos) 

 
 

 Para os profissionais da Funase que trabalham com qualificação profissional, 

é de suma importância que a escolaridade seja tratada, antes mesmo de uma 

qualificação profissional. Pois é através dela que a qualificação terá seu êxito. Não 

se pode querer que os jovens possam dar conta da escolaridade durante o curso. 

Pois, os que chegam para ficar na instituição já haviam abandonado a escola há 

muito tempo. Segundo o projeto pedagógico da Funase, todo processo pedagógico 

está ligado a uma perspectiva política e visão de homem e de mundo, portanto o 

alinhamento conceitual e operacional do coletivo de educadores é fundamental para 

o bom desenvolvimento do trabalho. 
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Agora esse trabalho não pode ser feito isolado, não adianta você matricular 
menino em curso profissionalizante sem cuidar da escolaridade do menino. 
Os cursos profissionais, a profissionalização exige que tenha um 
conhecimento prévio, existem pré requisitos pra você aprender 
determinadas profissões. (Funcionária) 

 

Este hiato entre a escolaridade e a qualificação profissional leva a repetição 

dentro do processo de ressocialização do modelo vivenciado nas comunidades. 

Podemos observar na escuta dos jovens, similaridades no modelo de como a 

escolaridade é oferecida em suas comunidades e na instituição, uma visão 

predominante é que um dia tem aula outro não. Não se dá importância à forma de 

como esses jovens percebem que através do estudo eles podem buscar um lugar no 

mundo do trabalho, atrelando o estudo a uma qualificação profissional. 

 
De vez em quando é que aparece uma aula de alguma coisa, também só 
faz o dia, como eu tô dizendo, fazia um dia, no outro já não tinha mais... 
dizia, não, que ia voltar outro dia. (Gerson, 19 anos)  
 
 
Acho que através do trabalho começa-se a ter o víeis de formação, assim, 
de despertar pra vida social mesmo, que acho que o trabalho é uma escola, 
que complementa a escola formal, porque ele aprende outras coisas no 
trabalho. Eles aprendem as regras da sociedade, de comportamento, de 
como é que luta pela vida. (Coordenadora) 

 
 

 A escolarização destes jovens seria a porta de entrada para que pudessem 

escolher uma qualificação profissional que fosse adequada as suas habilidades e 

competências. Mas, a instituição não se acha preparada para realizar esse 

momento, o que ocorre de fato são parcerias que possibilitam o cumprimento deste 

objetivo. Um exemplo frequente são os acordos, convênios e contatos com a 

secretaria de educação para implantação de projetos voltados para a escolaridade 

desses jovens.  

 Pensar a escolaridade desses jovens aponta para a necessidade de uma 

proposta pedagógica na qual eles estão inseridos; a forma de como a escolarização 

é vista por eles e seus familiares; e a importância dada a esse momento de sua 

ressocialização. Devendo este processo estar baseado na idéia de que em 

determinado espaço de tempo, ele possa estar atrelado a uma qualificação 

profissional. 
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Deve-se entender, portanto, esta qualificação profissional como 

aprimoramento de conhecimentos pré-existentes na vida dos jovens, adquiridos no 

desenvolvimento de sua vida dentro da escola e de sua comunidade. Mesmo tendo 

como dados, que muitos desses jovens não passaram do ensino fundamental. 

Arroyo (2005) afirma que os jovens, muitas vezes, retomam o percurso da 

escola motivados pelos rumos de sua trajetória social. Iniciando no mundo do 

trabalho ou ameaçados pelo não-trabalho, recolocarão os sentidos da escola e do 

estudo; do trabalho para a escola, fazendo o percurso inverso ao que deveria 

estudar e se qualificar para exercer uma profissão. 

A imbricação entre escolaridade e qualificação profissional desses jovens tem 

sido apoiada em alguns estudos. Em relato de um profissional, muitos são os 

estudos que se aproximam da instituição e que buscam colaborar com a forma de 

condução deste trabalho pedagógico na Funase; aponta, entretanto, que é preciso 

cuidar da escolaridade, antes mesmo de se pensar em qualificar profissionalmente 

esses jovens. 

 

Participei de uma reunião com o pessoal da universidade, aí o pessoal da 
educação, da universidade, questiona o quê? Profissionalizar? Se não tem, 
só podemos profissionalizar depois que tem o ensino fundamental completo, 
pois eles questionam isso.(Coordenadora) 

 

 Essa coordenadora percebe que é preciso repensar a forma de fazer uma 

qualificação profissional dentro da instituição nos modelos que são realizados até 

agora. Buscar uma forma de escolarização eficiente para que se possa acompanhar 

o trabalho desenvolvido de uma qualificação desses jovens. 

 Depara-se, assim, com um dos principais pontos críticos da proposta de 

qualificação profissional enquanto estratégia de ressocialização de jovens infratores 

oferecida pela Funase, a escolarização que os mesmos possuem antes de 

ingressarem na mesma. Ou seja, se são alfabetizados? Em que nível escolar estão? 

Sendo, portanto um ponto a ser suplantado na consolidação da medida 

sócioeducativa. 

 

5.2.3.4 Curso de Qualificação Profissional 
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O momento da profissionalização dos jovens entrevistados foi relatado por 

todos eles, como uma forma de repensarem a sua ressocialização a partir do que 

eles iam recebendo. 

Nos relatos dos jovens observa-se que há um desejo de uma qualificação 

profissional voltada ao desenvolvimento de habilidade que lhes possibilitem o 

ingresso no mercado de trabalho. Volpi (1999) ressalta que é preciso na orientação 

do jovem para o trabalho, que seja oportunizada a participação dos mesmos no 

planejamento do que será desenvolvido, em relação aos cursos oferecidos dentro da 

instituição. 

A qualificação profissional dentro da proposta pedagógica da Funase tem 

como objetivo realizar cursos que possam proporcionar ao jovem o exercício de uma 

profissão. Nas entrevistas realizadas com os jovens percebeu-se que para eles 

esses cursos são importante, como forma de elaborar um pensamento que os levem 

a um processo de mudanças em suas vidas, mas também como uma ocupação do 

tempo dentro da instituição.  

 

Eu botei aquilo na cabeça, e botei na cabeça que queria mudar, aí mudei, 
depois dali comecei a fazer curso. Comecei a estudar fazer curso 
profissionalizante... Eu comecei a trabalhar dentro do presídio já. Dentro do 
presídio eu comecei a trabalhar me deram uma oportunidade. E dentro de 
três meses ia me avaliar, se desse certo ia fichar minha carteira. (Bruno, 20 
anos) 
 

 Os cursos oferecidos dentro da instituição e nas organizações parceiras 

relatados pelos jovens foram os cursos de garçom, cozinheiro, informática, 

construção civil, eletricistas, telemarketing e artesanatos. Um curso que foi destaque 

na fala de muito jovens foi o curso de artesanato, pois ele aparece em vários relatos 

e é um curso que acontece durante um tempo maior que os outros.  

 

Lá fiz curso só de artesanato mesmo, abajú, porta retrato, porta jóia. 
Gostava das aulas, era legal, a professora ensinava bem, era bom. (Sérgio, 
20 anos) 
 
Curso mesmo que fazia era só de artesanato, só ajudar fazer artesanato, 
mas não sabia muito não, aí fazia jarro de jornal, porta retrato de palito de 
picolé, só, sabonete, eu não sabia trabalhar não, eu não aprendi não. 
(José,19 anos) 
 
Tava iniciando artesanato. Esqueci, fazendo umas bolinhas, tipo de 
artesanato com umas bolinhas. Passei umas três aulas fazendo. Mas não 
aprendi muito não. Artesanato eu aprendi olhando, vendo as pessoas 
fazendo. (João, 23 anos) 
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Os outros cursos, em sua maioria, têm duração de seis meses. Destaca-se 

que a participação do jovem dentro dos cursos era feita através de uma seleção 

pelas pedagogas das unidades, que completava uma média de 10% dos jovens 

internos. Destes jovens, muitos desistiam ao longo do processo, outros fugiam das 

unidades ou saíam por conta do tempo de permanência na Funase.  

 A seleção desses cursos oferecidos aos jovens é realizada pelas secretarias 

do governo do estado. São propostas as unidades, que de acordo com sua 

demanda e instalações apresenta aos jovens as opções. Ver-se que em momento 

algum os jovens relatam que participaram da escolha de cursos profissionalizantes 

oferecidos pelas unidades. 

  

Lá tem muitos jovens que não têm uma profissão, que não têm um curso, 
que precisa de ajuda, cursos pra ele se dedicar, porque às vezes procura 
muitas coisa para fazer e não tem. Procura um estudo,artesanato pra fazer. 
É muito jovem e pra colocar os jovem todinho numa sala assim e precisa 
assim estudo, pintura essas coisa. (Wilson, 21 anos) 

 

Para Franco (2005), a formação profissional deve ser vista como forma 

estratégica, mesmo sendo um tema polêmico, aos problemas postos pela 

globalização econômica, pela reestruturação produtiva, passando pela busca da 

qualidade e competitividade, pelas mudanças no mundo do trabalho. 

 Deve-se registrar que há cursos que são mais lembrados e com uma 

avaliação mais positiva como o caso dos cursos de: telemarketing, garçom e 

informática. Bruno relata que depois que fez o curso de telemarketing começou a se 

comunicar melhor, pois ele tinha dificuldade de falar, acha que aprendeu bastante 

nesse curso. Do curso de garçom ele relata que foi bom, pois tem campo de 

trabalho, pela quantidade de Buffet, que busca contratar pessoas para trabalhar No 

curso de informática destaca a questão do contato com o computador.  

  
A importância do curso assim, do curso de telemarketing, eu aprendi 
também a me comunicar com as pessoas, a comunicação que é muito 
importante, eu também não sabia me comunicar com as pessoas também, 
às vezes tinha dificuldade na fala, aprendi muito, no curso de garçom, 
aprendi muitas coisas, que é muito, que é muito pedido em Buffet, esses 
negócios, garçom. É muito bom você fazer um curso profissionalizante, 
pensando assim, num objetivo de fazer e continuar, né? Na prática, de 
exercer a função, que você fez aquele curso. E de informática, foi bom 
porque eu não sabia mexer em computador e hoje em dia eu sei mexer em 
computador, não em tudo, né? Mas aprendi muitas coisas, muitas coisas 
que eu aprendi foi suficiente para mim.(Bruno, 20 anos) 
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Por outro lado, percebem-se alguns aspectos negativos como a intermitência 

na oferta dos cursos e sua continuidade. Há períodos que eles ficam somente com o 

curso de artesanatos, que era oferecido por profissionais da própria instituição. Esse 

curso de artesanato não tem apenas um enfoque profissional, mas sente-se que 

também é uma forma de ocupação para os jovens. 

 

Eu cheguei já estava acabando as épocas do curso lá. Foi um período de 
três ou quatro meses de curso lá. Eu cheguei já tava acabando. Só tinha de 
artesanato, mas artesanato eu sabia fazer, não precisava tá em curso 
(João, 23 anos) 

 

 Outro ponto é uma falta de motivação no que se refere à coordenadora sobre 

participação dos jovens nos cursos de qualificação de uma forma mais efetiva.  

 

Tem o programa nova vida, muitos programas, a demanda é muito grande, 
você pra ter o controle é muito difícil, quando você pensa que tem 12 
meninos no curso, você vê não tem mais nem um. Aí você recomeça tudo 
de novo, você sai e chega, sai e chega, Vai pra casa, faz novas inscrições 
de outros meninos, volta de novo, é difícil o trabalho, mas a gente tá 
tentando. (Coordenadora do Projeto) 

 

Murray (1986) sugere que motivação é um dos principais fatores 

determinantes na forma como um jovem pode se comportar. A motivação está 

envolvida em todas as espécies de comportamento, tendo como exemplo a 

aprendizagem e o desempenho. 

Por último, foi estranho não haver nenhum relato sobre a importância do 

instrutor como agente motivacional do jovem. Esse papel deveria ser exercido por 

alguém que está contribuindo no processo de ressocialização destes jovens. Para 

Campos (1984), o jovem infrator mostra uma visão diferenciada dos funcionários das 

unidades de acordo com os tipos de relações que vão estabelecendo dentro da 

instituição, que variam em função da forma que se relaciona com as diferentes 

pessoas que vão tendo contato. 

  

5.2.3.5 Perspectiva de Futuro 

 

 Ao se verem fora da Funase, os jovens entrevistados deixam claro, conforme 

eixo anterior, a importância da qualificação profissional em sua vida. Essa alimenta 
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uma perspectiva de construção do futuro de que esses jovens possam alcançar o 

desejo da sua inserção no mercado de trabalho. 

No relato de Bruno sobre a inserção no mercado de trabalho, verifica-se que 

dentro da realidade vivida, ele tenta utilizar o que aprendeu no mercado informal, 

pois o fato de estar ainda respondendo a um processo judicial dificulta sua inserção 

no mercado de trabalho formal. Porém, se mostra muito desejoso de uma 

oportunidade para aproveitar os conhecimentos adquiridos nos cursos realizando na 

prática. Como também de fazer novos cursos e voltar a estudar, buscar novas 

oportunidades, pois acha que já desperdiçou muito tempo de sua vida se 

envolvendo com coisas que não ajudaram a buscar algo diferente na vida.  

 

No momento eu to fazendo bico, trabalho no lava jato. Trabalho lá de 
manhã, de tarde trabalho na capotaria, pegando algum, o rapaz diz que 
mais na frente assim poderia fichar minha carteira, trabalhar com estofado. 
To vendo aí, to fazendo o máximo, o que eu posso. Mostrar pra ele, 
realmente que eu quero uma oportunidade de trabalho. (Bruno, 20 anos) 

 
 Os que fazem a instituição compartilham dessa dificuldade do jovem ao sair 

da Funase quando buscam sensibilizar a sociedade de que é preciso dar uma 

oportunidade a esse jovem para que ele possa se inserir novamente em sua 

comunidade através do trabalho. Para isso, tentam acompanhar essa transição 

através do trabalho com as famílias e das parcerias com instituições e empresas. 

Fidalgo (2007) refere o trabalho como constituinte da humanidade na medida em 

que se processa como ação transformadora conjunta, tanto do que transforma como 

do que é transformado. 

 

Fui ano passado, primeiro eu fiz outro concurso né! Logo quando eu saí 
eles me encaminharam lá, aí eu fiz um curso em 2008 também, de 
eletricista também, numa igreja lá na Casa Amarela, ao lado do Sítio da 
Trindade, fiz um curso lá de eletricista também. Depois, aí ela ligou pra mim, 
a mulher lá do... Fui, Marinha, é uma mulher lá do regresso, ela me 
encaminhou pra esse curso, aí eu fiz esse curso cinco meses. Depois ela, 
eu perguntei se tinha um curso pra fazer, e ela disse que tinha um aqui, aí 
eu vim também, ela me inscreveu, fiquei vindo, aí eu vim até terminar, esse 
daqui parece que foi seis meses, foi, de eletricista também, eletricidade 
predial. (Gerson 19 anos) 

 
 
 Ao pensar neste acompanhamento, os profissionais encaminham os jovens 

que estão cumprindo medidas socioeducativa na semiliberdade às organizações 

parceiras, para que possam fazer um curso profissionalizante, na busca de 
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possibilitar condições ao jovem de retomar sua vida com perspectivas diferentes do 

que vinha no período que ficou dentro da instituição. Como lembra Volpi (1999), o 

princípio da incompletude institucional deve ser recomendado as unidades de 

atendimentos a jovens infratores, um programa de formação profissional realizado 

por outros órgãos ou institutos, considerando a demanda do mercado de trabalho, 

seguindo método estruturado de aprendizagem, fomentar habilidades e qualificação 

técnica. 

 

Fazer um mapeamento dessa rede externa, aonde a gente possa desligar 
esse adolescente, após a identificação do perfil, a inserção do mercado, na 
linha de profissionalização, aí onde a gente pega essa rede, composta por 
ONGs, que trabalha numa linha de qualificação, a gente salienta que uma 
das organizações não-governamental que está focando e é uma parceira 
nossa hoje dentro da instituição é o Retome sua vida. No Retome sua vida, 
uma das ONGs é o Pró-cidadania, dentro do emprego social, a gente 
caminha desses adolescentes. (Coordenação de Projetos) 

 

 A realização destes cursos fora da instituição é feitos através de parcerias 

com empresas, que buscam mão de obra qualificada no mercado de trabalho. 

Entretanto, se deparam com algo que não é pensando quando os cursos são 

oferecidos, que é a questão da escolaridade desses jovens. No momento de 

ingressar no mercado de trabalho percebe-se que esses jovens que receberam uma 

qualificação não estão preparados, pela falta de escolaridade exigida pelo mercado. 

Sendo necessário, portanto, repensar de que forma essa qualificação está atingindo 

seu objetivo. 

 

Eu queria mesmo era fazer o curso do SENAI que ele disse, ele disse a mim 
lá o juiz, disse a mim, a minha mãe e a meu pai lá na hora, ele disse que 
tinha era trinta vagas disponíveis no SENAC ou era SENAI, parece que era 
SENAC, trinta vagas de curso, mas eu não tenho nenhum menino que 
tenha uma escolaridade igual a sua, aí a primeira vaga já é sua, só que ele 
nunca se lembrou de mim, eu também não fiquei insistindo. (Gerson 19 
anos) 
 

 Marx (1983) citado por Fidalgo (2007), diz que a possibilidade humana, tendo 

como base o capitalismo, o trabalho é potencialmente emancipador porque permite 

ao homem se emancipar enquanto sujeito social, na medida em que seja possível 

para este se libertar do trabalho alienado. 

Há um desejo da Instituição que esta qualificação possa ser um diferencial na 

vida destes jovens, mas percebe-se na fala de uma profissional que a falta de 
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resultado eficaz faz sentir que seu trabalho tem sido desafiador diante da realidade 

vivenciada no seu dia-a-dia. 

 

Aqui é uma assistente social, pedagoga, psicólogo, administrativo, tem dois, 
um de manhã, outro à tarde, tem as casa, tem a equipe também. Até no 
interior já estamos, não sei como, mas estamos. Sou pedagoga, mas agora 
estou como coordenadora do projeto. (Coordenadora) 

 
 

 Aqui se vislumbra de que a qualificação profissional, como estratégia de 

ressocialização, está atrelada essencialmente a recomposição do vínculo familiar 

pelo jovem infrator, que lhe favorece a elaboração de novas crenças que podem 

suplantar as diversidades de onde vivem, rumo a comportamentos mais estáveis do 

ponto de vista social. Um dos aspectos que irão potencializar essa estratégia é o seu 

foco que deve estar prioritariamente nas habilidades e competências a serem 

construídas, bem como num firme olhar para a escolaridade desses jovens, rumo a 

uma nova vida. 

 

5.2.3.6 Desejo de Inserção no Mercado de Trabalho 

 

 Um último aspecto importante a ser destacado é a esperança que os cursos 

de profissionalização possam gerar na vida dos jovens estimulando o desejo de 

inserção no mercado de trabalho. 

 Sente-se que há um desejo de uma oportunidade de trabalho por todos os 

participantes da pesquisa, pois ao estabelecerem um processo de ressocialização 

eles podem resgatar seu espaço em suas famílias e comunidade. Esse momento 

simboliza a mudança de vida na possibilidade de se afastarem da vida que levavam 

antes da passagem pela Instituição. 

 
Prefiro ter uma boa qualificação, arrumar um curso bom pra mim, arrumar 
um estágio, eu mesmo agora vou sair de um curso que eu tava gostando, 
só que não estou qualificado para fazer o curso. Curso que eu to fazendo 
pela liberdade assistida, é como é o nome? Turismo e hotelaria. Eu não to 
qualificado para fazer o curso. Quando aparecer outra vaga, outra chance 
eu faço. (Francisco, 19 anos) 
 
Perdi minha carteira de trabalho, ela molhou, rasgou, não tem nem como eu 
ir lá no, procurar um trabalho no CINE, o Ministério do Trabalho também 
parece que tá de greve. Era, apareceu duas vagas essa semana de 
ajudante de eletricista, e passa direto na televisão às vezes, mas faz mais 
de dois meses já que minha carteira de trabalho perdeu, que a Justiça do 
Trabalho, acho que ainda tá de greve, o Ministério do Trabalho.(Gerson, 19 
anos) 
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 Arpini (2003) diz que para os jovens, a valorização do trabalho é importante, 

não importa no primeiro momento, sua natureza ou as condições que lhe são 

oferecidas, pois é o trabalho que possibilitará ao jovem as primeiras experiências 

como consumidor e certa autonomia em relação a seus gastos e as escolhas que 

são possíveis a partir de sua renda. 

 O trabalho é o resgate de uma aceitação por parte de todos que o cercam, 

ocupando um lugar diferenciado na sociedade, superando as dificuldades que a vida 

irá lhe impor fora da Funase. Assim, o mercado de trabalho se apresenta com um 

espaço onde o jovem viveria situações sociais, que gerariam reconhecimento na 

construção de um futuro de vida com dignidade, levando-o a pensar num projeto de 

vida. 
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6. SÍNTESE (PROVISÓRIAS) DAS ANÁLISES 

 

6.1 A importância da família na vida dos jovens ant es e durante a passagem na 

Funase 

 

 Diante do material das entrevistas podemos encontrar nas falas dos jovens e 

dos que trabalham na Funase a importância da família na trajetória de vida de cada 

um deles. 

 Vivendo em comunidades que os deixam em estado de vulnerabilidade social, 

as famílias na qual os jovens internos na Funase são gerados convivem com 

problemas sociais e econômicos, que terminam por deixar esses jovens à margem da 

sociedade.  

 

Antes de analisar a visão que o menor tem a família, faz-se necessário situar 
esta relação no contexto geral onde tal relação se estabelece, bem como 
situar esta família no contexto histórico, mais amplo. Esta posição da família é 
que vai determinar não só a existência deste menos, mas também as causas 
do seu internamento. Isso implica conhecer a realidade social objetiva que 
compreende todas as condições materiais, simbólicas, que se deparam ao 
sujeito ao nascer e sob os quais se desenvolve como ser social. 
(CAMPOS,1984, p.83) 
 
 

A percepção central dos jovens acerca dos lugares onde viviam está 

fortemente influenciada pelo delito que cometeram, o que o faz construir uma crença 

de que o seu retorno para a comunidade pode significar uma ameaça as suas vidas. 

A sua convivência anterior dentro dela, constrói o imaginário, que o mesmo não 

poderia ser reconhecido com alguém que passou por um processo de mudança. 

Percepção que contrasta com os objetivos da Funase, instituição para qual foram 

enviados em um momento de ressocialização, cumprindo as medidas 

socioeducativas. 

 

A outra comunidade eu não voltei não, morava lá mais, passei, morava lá em 
água fria desde 14 anos, depois que eu vim pra cá. Morava lá com minhas 
tias, primeiro com minha vó, depois mina vó faleceu, fiquei sendo criado pelas 
minhas tias. Meu pai tava sempre perto de mim, mais, não fui criado pelo meu 
pai não. (Sergio, 20 anos) 

 

Pode-se observar que é durante sua passagem pela instituição, que vai surgir 

uma nova relação entre estes jovens com sua família. A partir das visitas, vai surgindo 
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a certeza de que podem contar com suas famílias, e começam a fazer planos para a 

vida pós à vivência na instituição, chegando inclusive a planejar uma nova vida em 

outros lugares e a possibilidade de ter uma experiência de vida diferente da anterior. 

 
(comunidade que morava) Sai de lá, La voltei mais não, tem um pessoal lá 
que não vai muito com minha cara não. Eu, minha mãe, eu pedi a minha mãe 
disse que queria sair dessa vida, ai ela pegou arrumou uma passagem e 
mandou pra João Pessoa, ninguém ficou sabendo, fiquei em três meses em 
João pessoa. Foi o tempo que ela (mãe) se mudou do Jordão para vim morar 
aqui (Cajueiro Seco), ai quando eu vim de João Pessoa eu vim morar aqui já. 
Francisco, 19 anos) 

 
 

 No entanto, essa possibilidade de mudança para outro ambiente não acontece 

com todas as famílias, devido a todo um contexto social em que vivem. Quando este 

retorno não é possível, resta ao jovem voltar para sua comunidade. Neste caso, esta 

etapa será marcada pela conquista da confiança de familiares e moradores. O seu 

comportamento anterior estará presente, mas suas atitudes, nesta nova fase de vida, 

vão marcar todo o processo de confiança.  

 
Quando eu saí de lá, eu fui morar com minha mãe, minha esposa e meu filho, 
na mesma comunidade que eu morava. E eu pensei assim, num uma forma 
que eu ia ser brutalmente escandalizado pela sociedade, porque eles me 
viram o que eu fazia na sociedade, dentro da comunidade onde eu morava 
que eu praticava assalto, chamava a política pra dentro da comunidade. Eu 
pensava num uma forma que eles iam me rejeitar, mas não, ao passar do 
tempo eu mostrei pra eles, que eu realmente que teria mudado, que aquilo ali 
que eu tava fazendo não era uma farsa, pra enganar ninguém, mas minha 
vida tinha mudado. (Bruno, 20 anos) 
 

 

 A relação que os jovens estabelecem com suas famílias dentro da 

Instituição se constitui em um papel importante, que é cuidar da relação desses 

jovens com seus familiares. Papel esse que deveria ser cuidado anteriormente pelo 

Estado, antes dos jovens chegarem a cometer delitos. Interroga-se neste aspecto 

qual o papel das famílias nos serviços públicos oferecidos dentro de suas 

comunidades? 

É importante frisar que é dever do Estado ter políticas voltadas para as famílias 

assegurando o seu direito a emprego, a moradia, a saúde e a educação. Cuidar 

dessas famílias seria um passo inicial para cuidar do desenvolvimento desde jovens 

dentro de suas comunidades. A falta de oportunidade, de freqüentar uma escola, 

praticar esporte e a possibilidade de buscar uma qualificação profissional, deixam 

esses jovens diante de uma realidade com poucas possibilidades de escolhas.  
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Entre os membros da família, o contato dos jovens que passaram pela Funase 

com suas famílias se dá em sua maioria através de suas mães. São elas que ficam à 

frente do processo judicial, buscando a possibilidade de um acompanhamento, 

visando à saída do jovem, do lugar que para elas, eles nunca deveriam ter entrado. 

Interroga-se neste campo, como se dava essa relação antes do delito cometido por 

esses jovens? Parece que essa relação era superficial, pois o foco estava na luta pela 

sobrevivência devido às condições de vida destas famílias. 

O caminho encontrado como solução para resolver o mais rápido possível a 

saída dos seus filhos da instituição foi a busca dessas famílias pelo poder judiciário. 

Esta busca os depara com a justiça oferecida pelo estado, quase sempre morosa, 

com grande demanda e acúmulo de processos aguardando julgamento. Fatos que 

fazem com que algumas famílias cheguem a contratar advogados particulares, tirando 

do pouco recurso que têm, para agilizarem os processos dos filhos. 

 
Quando chegou na hora da minha mãe, que eles perguntaram, o juiz disse 
assim, e a senhora, chegou sua hora de falar, o que a senhora ta achando do 
seu filho hoje? Como que ele tá? Esse sete meses que ele saiu da Fundac e 
a senhora ta acompanhando ele? Minha mãe, não teve nem o que dizer, ficou 
sorrindo pro meu lado, sorrindo, sorrindo, mãe diga alguma coisa, ela disse 
ele ta mil vezes melhor. Realmente eu mudei mesmo, porque eu não ligava 
pra trabalhar, não liga, não ligava pra conselho de pessoas, nem da minha 
mãe quanto mais dos outros. (João, 23 anos) 

 

Durante o período que o jovem se encontra na Funase, as visitas das mães se 

tornam um importante contato desses jovens com o que está acontecendo extramuros 

da instituição, trazendo com elas a esperança de uma mudança para os mesmos. 

Desta forma, as mães vão construindo uma relação mais próxima dos seus filhos. A 

partir da escuta dos relatos do que é vivenciando no dia-a-dia dos mesmos e das 

suas relações com as pessoas que fazem a instituição, buscam compreender de que 

forma a passagem por esse espaço pode marcar significantemente as vidas de seus 

filhos, a ponto de gerar uma mudança de comportamento. 

 Essa possibilidade de mudança de comportamento pode levar o jovem a 

repensar as questões que os levaram a cometer um delito, e as implicações destes na 

vida de suas famílias. Entre os sentimentos desenvolvidos está o medo que ele relata 

de que sua família venha a sofrer violência por parte daqueles que foram atingidos 

por ele. 
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Saí com medo, que ele fosse matar minha família, daí foi que entrou a revolta 
no meu coração, mas rapaz, se esse caba pegar alguém da minha família, eu 
vou matá-lo. Aí, sonhei que tinha pegado meu irmão, pegaram meu irmão, daí 
eu não parava quieto, ficava andando querendo uma arma. Falando com 
pessoas erradas pra matar eles. E se eu não fosse preso eu ia destruir muitas 
famílias. (Wilson, 21 anos) 
 

 

 Outra possibilidade que surge a partir da passagem pela instituição, está no 

fato da privação da liberdade acabar possibilitando um distanciamento da realidade, 

para alguns essa possibilidade os afasta da morte, pois os mesmos colocam a morte 

prematura como uma consequência natural, por conta da vida que levavam antes de 

serem detidos. Neste aspecto, a instituição passa a ser a possibilidade de não manter 

contato com sua realidade. 

Dentro da instituição, esses jovens são inseridos em uma realidade de 

disciplinas bem diferentes das que regiam suas vidas lá fora. A convivência com os 

outros é marcada por um processo de aceitação de normas estabelecidas pelos 

próprios internos. Assim, eles vão mantendo vínculo com a instituição, com as 

pessoas que fazem a instituição, no sentido de tornarem sua passagem pela Funase 

menos traumática possível. 

 
Antes nem toda minha família me apoiava, só minha mãe mesmo, algum dos 
meus irmãos, porque o resto, a maioria virava as costas pra mim, mas depois 
desse curso, sai da vida errada, souberam me valorizar, que me deram valor. 
Desde meus doze anos que dou aperreio a minha família. E Deus viu que eu 
tava nessa vida, pegou na mão da minha família e agora minha vida tem mais 
futuro e aqui no retome também, esse curso, minha vida vai melhorar cada 
dia mais. Minha família ta começando a me valorizar, algumas pessoas da 
minha família, sabia que eu fazia coisa errada , roubava, usava droga, 
pensava que eu roubava coisa de dentro de casa, depois que eu decidi 
(Flavio, 18 anos) 

 
 

 Um aspecto fundamental no processo de ressocialização dos jovens é a 

interação entre os que fazem a instituição e as famílias. Segundo uma funcionária, foi 

buscando trabalhar com as famílias que eles puderam chegar mais perto da realidade 

vivida pelos jovens. 

 
A gente não estava nem aí, foi quando a gente começou focar o trabalho no 
eixo família, dentro da nossa medida socioeducativa um eixo forte. Vamos 
trabalhar a família na linha de gestão, na linha de mobilização dentro da 
unidade e na linha mobilização extra instituição, porque junto com elas a 
gente acredita que há uma mudança desses jovens, o jovem é apena o 
reflexo de uma família. (Coordenadora) 
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 Ante o exposto vai ficando claro que há uma forte influência da relação dos 

jovens com suas famílias, e a importância do lugar ocupado por ele, antes de sua 

passagem pela Funase. Fica claro então, que as referências por eles perdidas no seu 

desenvolvimento junto à família, tomam um lugar de destaque na tentativa de 

retomada dos laços que os uniam fora da instituição. Sua história de vida começa a 

ser contada e vivida de forma diferente tendo a participação de alguém que passa a 

ver sua vida de forma diferente, buscando explicações que os levem a compreender 

tal situação. 

Assim, é preciso que essas famílias possam, dentro de suas comunidades 

serem vistas pelo poder público, através de políticas públicas voltadas para as novas 

formas de configuração de família, para que os jovens não precisem passar por uma 

instituição de ressocialização como a Funase, para retornarem a relação de cuidado 

entre as famílias e os jovens. 

 

6.1.2. Falta de escolaridade para que possam recebe r uma qualificação 
profissional 
 
 
 Nas entrevistas com os jovens procurou-se saber sobre o nível de escolaridade 

dos mesmos. Em sua maioria, todos tiveram contato com a escola pelo menos nas 

séries iniciais. Vale destacar que, isso não quer dizer que eram todos alfabetizados. 

 A escola não ocupa um lugar de importância na vida desses jovens. Ela é 

apenas um local aonde se vai aprender a ler e escrever, e quando isso é conquistado 

parece-nos ter cumprido seu objetivo. O rompimento do vínculo familiar e a adoção de 

um padrão de vida que agride não apenas a si, mas a sua família e a sua 

comunidade, torna a continuidade da vida escolar inviável. 

 
É, desde os dezesseis anos que eu sou terceiro ano, dezenove, vou fazer 
vinte em setembro, não precisa de supletivo não, é só o terceiro ano mesmo, 
supletivo é duas séries, pronto, aí estudar primeiro, segundo e terceiro ano de 
uma vez só. Mas o meu é só o terceiro ano mesmo, terminei até o segundo. 
(João, 23 anos) 
 
 

 Cabe, na discussão sobre o papel da escola na vida desses jovens, a seguinte 

indagação: como esta instituição escolar tem se organizado perante as demandas de 

jovens residentes em áreas de grande desvantagem social? Esta instituição não 

parece atraente para os jovens. Parece-nos que a forma como é conduzida por 
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professores e gestores que estão ali cumprindo seu papel, não possui nenhuma 

preocupação com o tipo de educação que está sendo oferecida aos jovens, criando 

assim uma imagem de que os mesmos estão na escola cumprindo um papel apenas 

burocrático, ratificando as políticas públicas que preconizam que as crianças e jovens 

estejam na escola, para meros dados quantitativos, sem um olhar voltado para a 

qualidade da educação oferecida em nosso país. 

Neste espectro de possibilidades não aproveitadas pela escola, há inclusive o 

favorecimento ao contato com a vida marginal das drogas e criminalidade. Alguns 

deles relatam que a escola era um lugar de fazer contato com pessoas que viviam na 

mesma realidade de violência a qual eles estavam inseridos, destacando o contato 

que eles tinham com as drogas. Segundo um deles, seu primeiro contato com drogas 

foi comprando na escola, que depois passou a ser o lugar que o próprio começou a 

traficar. 

 

Comecei a usar drogas, comecei a furar a orelha.Furei logo a orelha aos nove 
anos de idade.Comecei a praticar iniqüidade,antes de entrar na 
Funase,comecei a andar com gente que não era do agrado de Deus 
realmente,não era do meu tipo.Foi onde eu comecei a se dedicar as coisas 
do mundo,as coisas erradas,comecei a usar drogas,comecei a aprontar 
muitas coisas, a fazer muitas coisas errada,cometi um delito aí eu fui parar na 
Funase. (José 19anos) 
 

 Por outro lado, dentro da Funase, segundo os jovens, é oferecida a 

oportunidade de estarem em sala de aula, fazendo parte do projeto pedagógico da 

instituição. Existe professor dando aulas, porém é opcional assisti-las. Há uma visão 

de que estas aulas se constituiriam numa forma de simplesmente não ficar nas celas. 

 
Tinha uma escola, a gente ia pra escola, depois voltava pra cela de novo, 
saía pra comer, fazia atividade, e voltava pra cela de novo. (Elias, 17 anos) 
 

 Os jovens em seus relatos acham importante a escolarização, atrelado a 

possibilidade de um futuro melhor. Mas, na forma como é realizada hoje, eles acham 

que não funcionam, pois não é levada em consideração a escolaridade que os 

mesmos trazem antes de serem levados para a instituição.  

 
Apareceu só a sala de aula. E eu não gostei não. Eu até reclamei lá dentro 
com a advogada e a psicóloga, lá dentro, na direção, reclamei, porque tinha 
que ter a gente vivia sem nenhuma ocupação, misericórdia, é uma bomba ali 
dentro.(Francisco, 19 anos) 
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 Para os profissionais da FUNASE que trabalham com qualificação profissional, 

para a instituição é de suma importância que esse aspecto da escolaridade seja 

tratado, antes mesmo de uma qualificação profissional. Pois, é através dela que a 

qualificação terá seu êxito. Não se pode querer que os jovens possam dar conta da 

escolaridade durante o curso. Pois, os que chegam para ficar na instituição já haviam 

abandonado a escola há muito tempo. 

 
Agora esse trabalho não pode ser feito isolado, não adianta você matricula 
menino em curso profissionalizante sem cuidar da escolaridade do menino. 
Os cursos profissionais, a profissionalização exige que tenha um 
conhecimento prévio, existem pré-requisitos pra você aprender determinadas 
profissões. (Coordenadora) 
 

Este hiato entre a escolaridade e a qualificação profissional, leva a repetição 

dentro do processo de ressocialização do modelo vivenciado nas comunidades. 

Podemos observar na escuta dos jovens, que para eles, a forma como a escolaridade 

é oferecida em suas comunidades, é também percebida dentro da instituição. Não se 

dá importância à forma de como esses jovens percebem que através do estudo eles 

possam buscar um lugar no mundo do trabalho, atrelando o estudo a uma 

qualificação profissional. 

 
acho que através do trabalho começa-se até o víeis de formação, assim, de 
despertar pra vida social mesmo, que acho que o trabalho é uma escola, que 
complementa a escola formal, porque ele aprende outras coisas no trabalho. 
Eles aprendem as regras de sociedade, de comportamento, de como é que 
luta pela vida. (Funcionária) 
 

 

 A escolarização destes jovens seria a porta de entrada para que pudessem 

escolher uma qualificação profissional que fosse adequada as suas habilidades e 

competência. Mas a instituição não se acha preparada para realizar esse momento, o 

que ocorre de fato são parcerias que apontam para que isso seja possível, como 

contatos com a secretaria de educação para implantação de projetos voltados para a 

escolaridade desses jovens. 

 Pensar a escolaridade desses jovens aponta para a necessidade de uma 

proposta pedagógica na qual eles estão inseridos; a forma de como essa escola é 

vista por eles e seus familiares; e a importância dada a esse momento de sua 

formação. Essa, sendo vivenciada para que em um determinado espaço de tempo, 

ela possa estar atrelada a uma qualificação profissional. Portanto, esta qualificação 

profissional  deve ser entendida como aprimoramento de conhecimentos pré-
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existentes na vida dos jovens, adquiridos no desenvolvimento de sua vida dentro da 

escola e de sua comunidade. Mesmo tendo como dados de que muitos desses jovens 

não passaram do ensino fundamental. 

A imbricação entre escolaridade e qualificação profissional desses jovens tem 

sido demonstrada em alguns estudos.  Em relato de um profissional, muito são os 

estudos que se aproximam da instituição e que buscam colaborar com a forma de 

condução deste trabalho pedagógico na Funase, apontando que é preciso cuidar da 

escolaridade, antes mesmo de se pensar em qualificar profissionalmente esses 

jovens. 

 

Participei de uma reunião com o pessoal da universidade, ai o pessoal da 
educação, da universidade, questiona o que? Profissionalizar? se não tem, só 
podemos profissionalizar depois que tem o ensino fundamental completo, 
pois eles questionam isso.(Funcionária) 
 

 Essa funcionária percebe que é preciso repensar a forma de fazer uma 

qualificação profissional dentro da instituição nos modelos que são realizados até 

agora. Para ela, é preciso buscar uma forma de escolarização eficiente para que se 

possa acompanhar o trabalho desenvolvido de uma qualificação desses jovens. 

 

6.1.3 Possibilidade de mudança através de Projetos parceiros com a FUNASE 
 
 
 Pensando na qualificação profissional dos jovens, a Funase busca parceria 

com as secretarias do governo, Associações e ONG`s para oferecer uma 

possibilidade de que os mesmos, ao saírem da instituição, possam buscar uma 

mudança de vida através do trabalho. 

 Durante a pesquisa entramos em contato com três projetos que fazem parceria 

com a Instituição; Associação Cristo é vida, Retome sua vida e o Recomeçar. 

 

6.2  Associação Cristo é Vida 

 

 A associação Cristo é Vida é ligada a Igreja Assembléia de Deus, tendo como 

responsável o Senhor Nilo. O primeiro contato com os jovens através da associação 

pelo responsável era para realizar um trabalho dentro da própria instituição de 

evangelização e orientação aos jovens. 
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Nós fazemos da seguinte forma também, temos palestra sobre cidadania, 
sobre drogas, sobre sexo. Nós procuramos colocar todos os problemas deles, 
às claras, conversa muito clara, e procurar resolver, porque a gente tem a 
visão da seguinte forma, que lês foram programados, né? Nós, quer 
queiramos ou não, nós fazemos parte do meio em que vivemos e como os 
padrões de autoridade deles, os pais, e as próprias comunidades em que 
viviam, ensinavam a eles a droga, a violência, e isso tudo é normal pra eles, 
se drogar, ver drogas, pra eles tudo é normal. Então nós procuramos mostrar 
outra realidade pra eles, que a realidade cristã, os ensinamentos de Cristo, 
nós passamos para eles. (Responsável pela Associação) 

 

O trabalho realizado por ele de evangelização dentro da FUNASE, fez com que 

pensasse num projeto voltado para os jovens que se preparam para deixar a 

instituição. Foi através de um acolhimento de um jovem que não tinha para onde ir 

que deu início ao seu trabalho, pois começou a se indagar porque não iniciar um 

trabalho voltado para o acolhimento desses jovens. Então, há seis anos, começou a 

observar que, ao longo do tempo, eles saiam e não sabiam para onde ir, se voltavam 

para a mesma comunidade ou voltavam para as ruas. 

 
Então eles voltavam a prática as mesmas coisas depois que saia. Então isso 
pesou pra gente, principalmente os evangélicos, eles voltavam pra suas 
comunidades, mas não tinham uma assistência melhor da Igreja. Quando a 
gente ficava sabendo de alguma coisa, esses meninos já estavam praticando 
coisas que praticavam antes. Então nós fizemos esse trabalho. (Responsável 
pela Instituição) 
 

 

 A associação conseguiu uma sede num bairro do município de Jaboatão. Esse 

local é destinado para guardar material de doação recebido dos fieis da Igreja, para 

serem levados ao interior e ajudar famílias carentes. Mas, ao pensar em acolher os 

jovens, o Sr Nilo, se deparou com uma realidade de um jovem que recebeu 

autorização de juiz para deixar a instituição e não tinha para onde ir.  

 
E ao um ano atrás, Rodrigo, ele tava saindo da Funase, não tinha pai e nem 
mãe, Então nós temos a base de nossa missão como você enxergou e 
decidimos hospedar o Rodrigo, assumi a tutela dele, ele sai para LA, assumi 
a tutela dele, ele foi o primeiro a chegar lá. Tá certo assim chegaram outro 
pra ficar com a gente. A gente tem trabalhado. O Rodrigo tem melhorado 
bastante. .(Responsável pela Instituição) 

 
 

 Então a associação começou um trabalho de acolhimento desses jovens que 

saiam da Funase e não tinham para onde ir. Uma das preocupações com esses 

jovens era inseri-los no mercado de trabalho, pois segundo o senhor Nilo a 

manutenção dos jovens na Associação é feita pelos membros da Igreja, mas que a 
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participação deles também é muito importante. Então começou a ver de que forma 

eles poderiam ajudar, através do próprio trabalho. 

 No início, começou a aproveitar as habilidades dos jovens para fazerem 

pequenos trabalhos na casa de pessoas da própria Igreja. Um dos jovens tinha feito 

curso de construção civil, outro de eletricista, assim eles realizavam essas atividades 

e ganhavam algum dinheiro para si e para ajudar na alimentação deles dentro da 

associação. 

 Com o passar do tempo, o trabalho foi aumentando e ele sentiu a necessidade 

de fazer parceria para buscar oportunidades para esses jovens na comunidade em 

que estavam inseridos. Hoje, a associação continua seu trabalho dentro da Funase, e 

acolhe quatro jovens na sede. 

 

6.3 O Retome sua vida 

 

 O Retome sua vida é uma ONG que trabalha com quatro cursos: informática 

básica, manutenção de micro, culinária e auxiliar administrativo. O objetivo destes 

cursos é trabalhar e fazer a profissionalização do jovem, sobretudo o jovem com 

deficiência, pessoas da comunidade e também jovens de liberdade assistida.  

No decorrer do curso, eles têm a parte teórica e também a parte prática que 

são vivenciadas nas empresas. A partir dessa vivência é que se procura inserir os 

jovens no mercado de trabalho, fazendo como que eles sejam absorvidos pelas 

próprias empresas. Tem empresa que já sinaliza pra ONG sua intenção de tê-los no 

período de vivência e a intenção de absorvê-los mais pra frente e também contratá-

los. 

 A parceria do Retome com a Funase se dá no acolhimento de jovens que se 

encontram em liberdade assistida e jovens que se encontram no CASEN em regime 

de semiliberdade, onde os jovens saem para fazer cursos e ir à escola e no término, 

voltam para a instituição. 

 Segundo o coordenador pedagógico Alexandre, os jovens que são 

encaminhados pela Funase, se integram bem com o processo de trabalho realizado 

dentro do projeto de qualificação profissional oferecido pela ONG, se relacionando 

bem com todos que fazem parte da organização. 
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Então a gente nunca teve problema com rebeldia, desordem, briga entre 
colegas, isso não acontece. Que uma coisa, que até admira a gente, 
positivamente falando, porque a imagem preconceituosa que se tem do jovem 
em liberdade assistida que ele é um arruaceiro, aqui ele tem um 
comportamento oposto, ele vem , participa, enfim, trabalha junto com a nossa 
equipe, trabalha normalmente. (Pedagogo) 

 
 

 Essa parceria do Retome com a Funase está ficando cada vez mais 

aproximada através de um projeto em andamento voltado para uma demanda que 

surgiu de um trabalho de qualificação profissional através de cursos voltados somente 

para jovens de liberdade assistida. 

 

6.4 Recomeçar 

 

 O projeto Recomeçar foi criado dentro da própria Funase com o objetivo de 

promover o fortalecimento do vínculo familiar, e a inserção social e comunitária dos 

adolescentes e jovens, em processo de desligamento da medida socioeducativa de 

internação e semiliberdade da Funase, de forma à contribuir para o exercício da 

cidadania. 

 
O projeto surgiu a partir de uma de manda do ministério do público no 
município de Jaboatão. A gente começou a observar de que forma esses 
meninos estavam saindo de uma socioeducativa, como realmente a gente 
tava atendo esses meninos, como é que essa sociedade estava recebendo 
esses meninos. A partir dessa reflexão, foi que a gente fez uma linha de 
reavaliação onde a gente pudesse atender um pouco esses meninos extra 
muro, fora da socioeducativa. (Pedagogo) 

 

 Durante esses três anos de Recomeçar, os profissionais buscam parcerias com 

instituições e empresas para atender os jovens, com o objetivo de que ao sair da 

instituição o jovem possa encontrar um lugar no mercado de trabalho, através de 

cursos dentro da própria Funase ou em curso fora da instituição. 

 O projeto também busca integrar a família nesse processo buscando uma 

qualificação para as mães dos jovens. A seleção é realizada na própria instituição 

através da divulgação entre as mães, as que se interessam, fazem a inscrição no 

curso. O dia do curso é o dia da visita dos meninos, para facilitar a participação, 

porque a mãe já está lá para visitar os mesmos, almoçar com eles. Assim, aproveita e 

também faz o curso. E ainda o projeto Recomeçar dá as passagens para as mães 

irem e voltarem. 
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 O Recomeçar busca através do seu trabalho, contribuir para que os jovens e 

suas famílias possam se integrar novamente à sociedade, dando novo significado as 

suas vidas através da possibilidade de mudança na vida desses jovens. 

 Ao relatarmos essas três experiências, podemos visualizar que o objetivo maior 

de todas elas é fazer com que a sociedade possa ter um olhar diferenciado para os 

jovens que passam por um momento em suas vidas de ressocialização, e assim 

possam buscar um lugar de reconhecimento através de uma qualificação profissional. 

  

6.5 Cursos de qualificação profissional na Funase 
 
 
 A qualificação profissional dentro da proposta pedagógica da Funase tem como 

objetivo realizar cursos que possam proporcionar ao jovem o exercício de uma 

profissão. Nas entrevistas realizadas com os jovens, percebeu-se que para eles, 

esses cursos são importantes, como forma de pensarem num processo de mudança 

em suas vidas, mas também como uma ocupação do tempo dentro da instituição.  

 
Eu botei aquilo na cabeça, e botei na cabeça que queria mudar, ai mudei, 
depois da li comecei a fazer curso. Comecei a estudar fazer curso 
profissionalizante... Eu comecei a trabalhar dentro do presídio já. Dentro do 
presídio eu comecei a trabalhar me deram uma oportunidade. E dentro de 
três meses ia me avaliar se desse certo ia fichar minha carteira. (Elton, 20 
anos) 

 
 

 Os cursos oferecidos dentro da instituição e nas organizações parceiras, 

relatados pelos jovens foram os cursos de garçom, cozinheiro, informática, construção 

civil, eletricistas, telemarketing e artesanatos. Um curso que foi destaque na fala de 

muitos jovens foi o curso de artesanato, pois nos parece que ele acontece durante um 

tempo maior do que os outros cursos.  

 

Lá fiz curso só de artesanato mesmo, abajour, porto retrato, porta jóia. 
Gostava das aulas, era legal, a professora ensinava bem, era bom. (Sergio, 
20 anos) 

 

Esses cursos, em sua maioria, têm duração de seis meses. Destaca-se que a 

participação do jovem dentro dos cursos era feita através de uma seleção pelas 

pedagogas das unidades, que completava uma média de 10% dos jovens internos. 

Destes jovens, muitos desistiam ao longo do processo, outros fugiam das unidades ou 

saiam por conta do tempo de permanência na Funase.  
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 A seleção desses cursos oferecidos aos jovens é realizada pelas secretarias do 

governo do estado. São propostas às unidades, que de acordo com sua demanda e 

instalações, apresenta aos jovens as opções. Sentimos na fala dos jovens que não há 

uma participação deles na escolha dos cursos, simplesmente há uma oferta de 

realização do curso. 

 Dos cursos oferecidos observamos na fala de um dos jovens a importância de 

três cursos: telemarketing, garçom e informática. Ele relata que depois que fez o 

curso de telemarketing começou a se comunicar melhor, pois ele tinha dificuldades de 

falar, acha que aprendeu bastante nesse curso. Do curso de garçom ele relata que foi 

bom, pois tem campo de trabalho, pela quantidade de Buffet que buscam contratar 

pessoas para trabalhar. No curso de informática destaca a questão do contato com o 

computador. Aqui podemos ressaltar que os cursos ocupam um lugar de destaque 

dentro da instituição no momento em que os jovens relatam algo de importante que 

ficou em sua vida após ter cumprido a medida socioeducativa.  

 Percebeu-se também na fala dos jovens que os cursos não acontecem durante 

todo o ano, há período que eles ficam somente com o curso de artesanatos, que era 

oferecido por profissionais da própria instituição. Eles são oferecidos através de 

projetos para a Funase, não sendo pensado de forma contínua, onde possa envolver 

todo o período de permanência do jovem na unidade. 

 
Eu cheguei já estava acabando as épocas do curso lá. Foi um período de três 
ou quatro meses de curso lá. Eu cheguei já tava acabando. Só tinha de 
artesanato, mais artesanato eu sabia fazer, não precisava tá em curso (joão, 
23 anos) 

 

 Encontramos na fala dos jovens uma falta de motivação no que se refere a sua 

participação nos cursos de qualificação de uma forma mais efetiva. Ao relatarem 

sobre os cursos, em nenhum momento foi citada a importância do instrutor como 

agente motivacional do jovem. Sentimos que esse papel deveria ser exercido por 

eles, que representam de certa forma, alguém que está contribuindo no processo de 

ressocialização destes jovens. 

 Nas entrevistas foi pedido aos jovens para relatarem a importância destes 

cursos de profissionalização após a saída deles da instituição e como eles estavam 

utilizando o curso para entrar no mercado de trabalho. Verificamos que dentro da 

realidade vivida por cada um deles, eles tentam utilizar o que aprenderam de forma 

informal, pois o fato de estarem ainda respondendo a um processo judicial dificulta 
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sua inserção no mercado de trabalho formal. Mas se mostram bastantes desejosos de 

uma oportunidade para aproveitarem os conhecimentos adquiridos nos cursos 

realizados na prática. Como também, de fazerem novos cursos e voltarem a estudar, 

buscando novas oportunidades, pois acham que já desperdiçaram muito tempo de 

suas vidas se envolvendo com coisas que não ajudaram a buscar algo diferente na 

vida.  

 

No momento eu to fazendo bico, trabalho no lava jato. Trabalho lá de manhã 
de tarde trabalho na capotaria, pegando algum, o rapaz diz que mais na 
frente assim poderia fichar minha carteira, trabalhar com estofado. To vendo 
aí, to fazendo o máximo, o que eu poço. Mostrar pra ele, realmente que eu 
quero uma oportunidade de trabalho. (Bruno, 20 anos) 

 
 

 Os que fazem a instituição compartilham dessa dificuldade do jovem ao sair da 

Funase, quando buscam sensibilizar a sociedade de que é preciso dar uma 

oportunidade a esse jovem para que ele possa se inserir novamente em sua 

comunidade através do trabalho. Pois, tentam acompanhar essa transição através do 

trabalho com as famílias e das parcerias com instituições e empresas. 

 Ao pensar neste acompanhamento, os profissionais encaminham os jovens 

que estão cumprindo medidas socioeducativas na semiliberdade a organizações 

parceiras, para que possam fazer um curso profissionalizante, na busca de dar 

condições ao jovem de retomar sua vida com perspectivas diferentes do que vinha 

tendo no período que ficou dentro da instituição. 

 A realização destes cursos fora da instituição é feita através de parcerias com 

empresas, que buscam mão de obra qualificada no mercado de trabalho. Mas se 

deparam com algo que não é pensando quando os cursos são oferecidos, que é a 

questão da escolaridade desses jovens durante o tempo em que eles passam dentro 

da Funase, ou sendo acompanhados dentro do CASEM. No momento de ingressar no 

mercado de trabalho, percebe-se que esses jovens que receberam uma qualificação 

não estão preparados, pela falta de escolaridade exigida pelo mercado. Sendo 

necessário, portanto, repensar de que forma essa qualificação está atingindo seu 

objetivo. 

 
Eu queria mesmo era fazer o curso do SENAI que ele disse, ele disse a mim 
lá o juiz, disse a mim, a minha mãe e a meu pai lá na hora, ele disse que 
tinha era trinta vagas disponíveis no SENAC ou era SENAI, parece que era 
SENAC, trinta vagas de curso, mas eu não tenho nenhum menino que tenha 
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uma escolaridade igual a sua, aí a primeira vaga já é sua, só que ele nunca 
se lembrou de mim, eu também não fiquei insistindo. (Gerson 19anos) 

 
 

 Encontramos por parte da Instituição um desejo de que esta qualificação possa 

ser um diferencial na vida destes jovens, mas sentimos, na fala de uma profissional, 

que a falta de resultado eficaz faz sentir com que seu trabalho tenha sido desafiador 

diante da realidade vivenciada no seu dia-a-dia. 

     

A gente tá dando murro em ponto de faca, mas a agente chega lá. Aqui é 
uma assistente social, pedagoga, psicólogo, administrativo, tem dois, um de 
manhã, outro à tarde, tem as casa tem a equipe também. Até no interior já 
estamos, não sei como, mas estamos. Sou pedagoga, mas agora estou como 
coordenadora do projeto. (Coordenadora) 

 
 

 Diante dos relatos sobre o tema da qualificação profissional percebemos que é 

preciso uma aproximação da sociedade com a realidade vivida por esses jovens 

dentro da Funase. Não basta somente buscar parcerias com outras instituições, mas 

fazer com que a sociedade participe do acompanhamento do que está sendo 

realizado através das medidas socioeducativas, para que assim abram a possibilidade 

de inserção deste jovem no mercado de trabalho. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo investigou como a qualificação profissional oferecida aos jovens que 

cumprem medidas sócioeducativas na FUNASE foi importante no seu processo de 

ressocialização. Na evolução do trabalho de análise, foram sendo evidenciados aspectos 

internos e externos ao processo de internamento que tendem a potencializar, 

contraditoriamente, tanto o comportamento delinquente que leva o jovem a cometer um 

delito, quanto aqueles aspectos que reforçam a efetividade das medidas socioeducativas 

oferecidas, demonstrando os limites e possibilidades da instituição para cumprir seu papel 

de reinserir este jovem na sociedade. 

 Do ponto de vista do envolvimento com o crime, as análises indicam que as 

condições de vulnerabilidade socioeconômicas vivenciadas por estes jovens, por suas 

famílias e comunidade, se refletem na falta de perspectivas de uma inserção social 

condigna. Nesta perspectiva, fica evidente a precariedade das políticas públicas, tanto para 

prover essa população de uma educação que prepare os jovens para o mercado de 

trabalho, como de serviços de saúde de boa qualidade, de equipamentos e programas de 

promoção da cultura e atividades de lazer voltadas para a juventude. 

 A falta de perspectivas e de expectativas de melhorar suas condições de vida vai 

levando, indubitavelmente, uma parte significativa dos jovens, filhos das famílias mais 

pobres, a se envolverem em processos de delinquência no cotidiano dos bairros onde 

vivem. Bairros estes, cada dia mais dominados pelo crime organizado. A falência das 

políticas de segurança atesta a irreversibilidade desse quadro, onde os mais jovens são os 

mais prejudicados.  

 No cotidiano, esses jovens utilizam os próprios dispositivos que deveriam ser 

responsáveis pelo seu desenvolvimento, como a escola, num canal de possibilidade de 

delinquência e rupturas. Os depoimentos dos entrevistados indicaram que é a partir desse 

espaço escolar que o adolescente é iniciado na prática de comercialização de drogas; 

primeiro passo para a delinquência. A partir daí, começa a se consolidar o processo de 

identificação com as referências da marginalidade, da violência e do crime. De fato, a 

violência que se expande assustadoramente, principalmente nas periferias das grandes 

cidades, vai marcar esses jovens como as principais vítimas das estatísticas de mortalidade. 
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 Cabe ao Estado, por força de lei, propor medidas para este jovem infrator, medidas 

estas que visem, além de tolher-lhe a liberdade visem também reinseri-lo na sociedade após 

o cumprimento de medidas socioeducativas.  

 Na prática, a pesquisa revela que ao serem tolhidos de liberdade para cumprirem 

medidas socioeducativas, esses jovens são submetidos a uma realidade que os subordina a 

controles disciplinares estabelecidos pela instituição e que se caracterizam como rotinas 

institucionais que deveriam reordenar as suas vidas na perspectiva da ressocialização. 

 Não obstantes essas boas intenções institucionais, as análises indicam que essa 

lógica disciplinar parece ter pouca efetividade quando não se mobilizam outras lógicas 

complementares com foco no caráter afetivo de formação psicossocial desses jovens em 

final de adolescência. Um sinal dessa deficiência das medidas socioeducativas, na prática, é 

que os jovens entrevistados percebem a FUNASE como uma cadeia ou uma penitenciária, 

onde cumpriram penas. 

 Numa primeira referência a essas lógicas mais subjetivas do processo de 

ressocialização, as análises indicam que a própria disciplina e as rotinas diárias fazem com 

que alguns desses jovens busquem uma vinculação pessoal com os funcionários da 

instituição como forma de serem reconhecidos como indivíduos singulares no cotidiano do 

processo de ressocialização. É uma estratégia que parece funcionar, sobretudo para evitar 

tratamentos mais impessoais por parte dos funcionários, abrandando o peso da disciplina 

rígida. 

 Destaca-se ainda outro movimento importante do processo de ressocialização de 

alguns dos jovens entrevistados nas referências subjetivas que se estabelecem ao se 

aproximarem da vida religiosa, fato destacado pela presença das igrejas evangélicas que 

atuam dentro da Funase. Observa-se que essa relação parece se fundar na identificação, 

pelos jovens, de possibilidades concretas de apoio da igreja para a realização de uma 

mudança de vida ao deixarem a instituição. 

 Sem negar a influência dos fatores acima, as análises indicam que a contribuição 

mais efetiva para o processo de socialização desses jovens está relacionada, sobretudo, ao 

papel da família, como referência afetiva estruturante da vida do jovem, remarcado como 

lembrança positiva, mesmo quando relatada nas confrontações registradas na fase mais 

difícil de ruptura por conta do vínculo com a delinquência.   

 Vale à pena observar, que a própria Funase reconhece o papel fundamental das 

famílias nesse processo ao incluí-las como agentes ativos no esforço de recuperação dos 

jovens. Afinal, serão as famílias que poderão possibilitar aos jovens, uma reflexão mais 
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objetiva sobre a necessidade de uma mudança de comportamento pautada no apoio dos 

mais próximos. Mas, nem sempre esses fatores motivacionais para a ressocialização do 

jovem são suficientes para vencer as vicissitudes do retorno à sociedade, muitas vezes 

responsáveis por recaídas, inclusive com morte e novos períodos de ressocialização.  

 Um aspecto importante revelado na análise é que, na busca por essa mudança de 

comportamento, o jovem ao sair da FUNASE, carrega consigo o estigma de quem cometeu 

um delito, e que passou por um processo de reclusão dentro de uma instituição, cuja 

imagem não reflete o reconhecimento de cumprimento da sua missão institucional. 

Consequentemente, a sociedade acaba por reforçar a crença de que não é possível 

reconstruir um novo caminho para estes jovens, inclusive pela dificuldade de inserí-los no 

mercado de trabalho. 

Esta pesquisa parte do pressuposto de que para compreender as possibilidades 

concretas de instituições como a FUNASE para cumprir sua missão institucional de 

ressocialização, há que se discutir a sua proposta pedagógica e suas práticas. No caso da 

Funase (PE), um dos eixos desta proposta é a qualificação profissional como meio para 

inserção destes jovens no mercado trabalho.  

Na prática, as proposições do projeto pedagógico e dos programas de qualificação 

têm um grande obstáculo na superpopulação, uma vez que o número de jovens internos 

supera em quase o dobro a capacidade de acolhimento. O desdobramento imediato desse 

fato é que a FUNASE precisa desenvolver parcerias para oferecer os cursos de qualificação, 

uma vez que não possui estrutura interna necessária para executá-los. Como consequência 

remota, perde-se o controle de um projeto pedagógico coerente com a proposta teórica que 

fundamenta o processo de ressocialização. 

Configurando melhor essa questão, constata-se um conjunto de problemas na 

formulação e na prática do projeto pedagógico que aparecem com clareza nas falas dos 

entrevistados de coordenação e funcionários, os quais colocam como desafiador lidar com a 

grande demanda de jovens nas unidades e a rotatividade dos mesmos. Observa-se que 

apesar dos eixos do projeto pedagógico envolverem aspectos que ajudam na formação para 

a cidadania, tais como acolhimento, escolaridade, e qualificação profissional, percebe-se 

que após um esforço dos funcionários da Funase e instituições parceiras, o foco acaba 

sendo na qualificação profissional, sem que sejam trabalhados aspectos essenciais supra 

citados que tornariam essa a qualificação ofertada mais efetiva. 

Foram relatadas em nossa pesquisa três experiências: o Retome sua Vida, o projeto 

Associação Cristo é Vida e o Recomeçar que buscaram dar uma a qualificação a esses 
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jovens. Ao relatarmos essas experiências, podemos visualizar que o objetivo maior de todas 

elas é fazer com que a sociedade possa ter um olhar diferenciado para estes jovens, 

permitindo-lhes buscar um lugar de reconhecimento através de uma qualificação 

profissional, reforçando também a missão institucional da FUNASE. 

Apesar dos cursos serem oferecidos, tendo a justificativa de aumentar as 

possibilidades de inserção no mercado de trabalho, não despertam o interesse dos jovens 

internos. Segundo as análises, essa falta de interesse pode ser compreendida como uma 

reação dos jovens por não terem tido o direito de escolher os cursos que participavam. De 

fato, pelas entrevistas se pode observar que os jovens consideram os cursos, mais como 

forma de ocupação do que uma qualificação propriamente dita.  

Por outro lado, verificou-se que o questionamento do programa de qualificação traz à 

tona outra questão fundamental para sua efetivação, que é a falta de escolaridade dos 

jovens, consequência direta da baixa qualidade do ensino e do próprio ambiente escolar, um 

dos fatores da evasão e do comportamento delinquente. 

 Foi importante constatar que paradoxalmente, em alguns casos, as deficiências  

levantadas anteriormente não parecem suficientes para que o jovem abandone o seu desejo 

ou expectativa  de que uma boa qualificação profissional possa representar mudanças 

significativas  para suas vidas. As expectativas de mudança de vida desses jovens estariam 

atreladas à sua reinserção na sociedade através de uma melhor qualificação profissional 

que lhes pudessem garantir condições objetivas de emprego e renda, e consequentemente, 

acesso aos bens e serviços que asseguram a sobrevivência com dignidade e com o 

reconhecimento, não apenas de seus familiares, mas da comunidade onde vivem. 

Finalmente, ao refletir sobre a realidade em que vivem os jovens infratores que 

cumpriram medidas sócioeducativas na Funase, e que acreditam na possibilidade de 

mudanças em suas vidas através do trabalho, esta pesquisa conclui que é preciso realizar 

um esforço envolvendo organizações governamentais e não governamentais em busca de 

modelos e práticas à altura do problema envolvido, particularmente na definição e execução 

de um projeto pedagógico concebido e executado com foco na efetividade da 

ressocialização desses jovens. Um projeto de cidadania que permita aliar os elementos 

necessários para torná-los conscientes dos seus direitos enquanto cidadãos; protagonistas 

das mudanças que concretizam suas perspectivas de vida futura. 

Nesta perspectiva, é importante que o Estado assuma o seu papel na formulação e 

implementação de políticas públicas que possam evitar ou minimizar o rompimento do 

vínculo desses jovens com suas famílias, e o início do processo de delinquência, não 
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permitindo que uma parte dos seus jovens continue a ser vitimas do processo de 

marginalização potencializada pela situação de vulnerabilidade social em que vivem. 

Numa síntese, seria possível dizer que esta pesquisa compreende, que além do 

reconhecido esforço das instituições e dos profissionais responsáveis pela implementação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, há um longo caminho que ainda precisa ser 

percorrido para poder melhor enfrentar questões tão importantes na vida de jovens que 

vivem sob o estigma da delinquência. O próprio artigo 227 da Constituição Federal impõe a 

necessidade de ampliação do debate que vise à inclusão social desses jovens. Esta foi a 

nossa intenção. 
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ANEXOS 
 

ANEXOS I 

 

Carta de Anuência 

 

 

Declaramos, para os devidos fins, que a FUNASE – FUNDAÇÃO DE 

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, estar de acordo com a realização da pesquisa 

intitulada: “ QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

DE HISTORIA DE VIDA DOS JOVENS DA FUNASE”, sob a responsabilidade do 

pesquisador JOSE ESTACIO DE LUCENA, portador do CRP 02/ 11.292, estudante 

do curso de MESTRADO EM PSICOLOGIA do Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas da UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO,  viabilizando desta 

forma que o mesmo tenha acesso aos registros da nossa instituição relacionado ao 

assunto pesquisado, bem como aos  profissionais envolvidos com os projetos de 

qualificação profissional. 

 

 

 _____________________________________________ 

 

 

 

                                          Recife, _____ de ABRIL de 2010.  
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ANEXOS II 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
Registro Nacional no SISNEP: CAAE Nº ......................................................................  
 
Aprovação/data no Comitê de Ética em Pesquisa Nº .................................................... 
 
Título da pesquisa: Qualificação Profissional no processo de construção de história de 
vida de jovens da Funase 
 
Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada Qualificação 
Profissional no processo de historia de vida de jovens da FUNASE cujo objetivo é 
analisar a representação social dos jovens, suas reações e repercussões em relação 
à qualificação profissional oferecida pela instituição. Como voluntário você tem plena 
liberdade para aceitar ou recusar a participação. Tem o direito de continuar até o final 
da coleta dos dados ou desistir de sua participação a qualquer momento. Sua recusa 
não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a Instituição.  
No caso de você decidir retirar-se do estudo, solicitamos que comunique à 
pesquisadora responsável.  
Se concordar em participar deste estudo você irá tomar parte de uma entrevista 
individual com duração de cerca de 1 hora, que terá como principal interesse 
identificar a representação social da qualificação profissional na vida dos jovens. A 
forma de registro da conversa será a gravação em áudio das respostas dos 
voluntários, o que implica no compromisso da pesquisadora em assegurar um lugar 
de coleta tranquilo, reservado e seguro à observação ou escuta por terceiros.   
Nas entrevistas para coleta de dados certamente haverá riscos , como por exemplo, o 
incômodo de investimento do tempo do voluntário e o desconforto ou constrangimento 
em expor sua opinião.  Para minimizar essas ocorrências o voluntário será alertado 
pelo pesquisador, desde o início, sobre a liberdade de se negar a responder as 
perguntas, a qualquer momento, sem nenhum dano ou prejuízo pessoal. Como 
possíveis benefícios , a pesquisa pode gerar conhecimentos úteis a respeito da 
qualificação profissional recebida pelos jovens dentro da FUNASE. Além disso, de 
forma mais direta, ela possibilitará que os voluntários exponham suas opiniões a 
respeito do assunto pesquisado.  
A importância da pesquisa reside no fato que ela permitirá a produção de informações 
colhidas diretamente do relato ao vivo das pessoas informantes, e tais informes 
deverão alimentar um Banco de Dados do Poder Público, disponibilizado para 
pesquisadores, universidades e instituições similares, tendo, portanto, o potencial de 
gerar benefícios para os membros da referida comunidade.  
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O material contendo as gravações em áudio ficará sob a guarda pessoal do 

pesquisador, de modo a evitar qualquer vazamento de informações. Somente a 

pesquisador responsável, José Estácio de Lucena, e seu orientador, o professor Dr. 

Aécio Marcos de Medeiros Gomes de Mattos, terão conhecimento dos dados e em 

nenhuma circunstância estes serão repassados a outra (s) pessoa (s). Por ocasião da 

divulgação dos resultados da pesquisa, em publicações científicas ou quaisquer 

outros meios de divulgação, será assegurado o anonimato do voluntário. Dessa 

forma, sua identidade e dados de caráter pessoal serão mantidos em sigilo.  

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o endereço do pesquisador 

responsável. Caso você venha a ter algum problema diretamente ligado a esta 

pesquisa, ou tenha mais perguntas sobre a mesma, pode entrar em contato com o 

pesquisador José Estacio de Lucena, cujo endereço residencial é Rua Franklin 

Távora, n° 1100 Ap.11, Campo Grande, Recife - PE, C EP: 52040 – 050 email: 

jelucena@gmail.com, Tel.: (81) 8801 - 6300. Pode também entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa, cujo endereço é Av. Prof. Moraes Rego s/n, Cidade 

Universitária, Recife-PE, CEP: 50670 - 901 Tel.: 2126 - 8588.  

Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de 

assinar este Termo de Consentimento.  Declaro que fui informado (a) sobre o objetivo, 

os métodos e procedimentos da pesquisa e os riscos e benefícios da mesma. 

Confirmo também que recebi uma cópia desse formulário de consentimento. 

Compreendo que sou livre para me retirar do estudo em qualquer momento, sem 

perda de benefícios ou qualquer outra penalidade na relação com a pesquisadora. 

Dou o meu consentimento para participar da referida pesquisa, estando de 

acordo com os itens acima.    

 

-------------------------------------------------------         -------------------------------------------

- 

Assinatura do (a) Voluntário (a) da Pesquisa                     Local e data 

 

 

------------------------------------------------------- 

NOME EM LETRA DE FORMA 
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Atesto que expliquei cuidadosamente a natureza, o objetivo e os procedimentos deste 
estudo e os possíveis riscos e benefícios da participação no mesmo, para o (a) 
voluntário (a) de pesquisa e/ou seu (sua) responsável legal.  Tenho bastante clareza 
que o participante e/ou responsável legal ouviu (ram) e/ou leu (eram) todas as 
informações contidas neste TCLE e demonstrou (aram) e declarou (aram) ter 
compreendido integralmente essa explicação. 
 
 

-----------------------------------------------                  --------------------------------------------

--------  

Assinatura da pesquisadora                                 Local e Data 
 

 

Assinatura da Testemunha 1 
 

 Assinatura da Testemunha 2

 

 

 

NOME EM LETRA DE FORMA  NOME EM LETRA DE FORMA 

 

OBS.: Este TCLE deverá ser impresso na frente e no verso de uma única folha. 
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APÊNDICE 
 

Roteiro da entrevista 

 

Dados sócio-econômicos: idade, religião e escolaridade 

1) O que levou você a FUNASE? 

2) Como foi para você a entrada na instituição? 

3) Me fale um pouco sobre sua trajetória na instituição. 

4) Qual o curso de qualificação profissional você fez? 

5) Você está empregado? Em quê? 

6) Qual foi a importância deste curso em sua vida após a sua saída da instituição?  

7) Quais os elementos recebidos durante o curso de qualificação que você utiliza no seu 

trabalho atual? 

8) Como você percebe a sua relação coma a sua família após a sua saída da FUNASE? 

9) Como você percebe a sua relação com sua comunidade? 
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