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ENTRE SANÇÃO E EDUCAÇÃO: O ATENDIMENTO À ADOLESCENTES EM 

SITUAÇÃO DE CONFLITO COM A LEI NO BRASIL E NA FRANÇA 

 

Resumo 
Normativas internacionais propõem que a sanção direcionada ao adolescente 

rotulado como “em conflito com a lei” seja diferente daquela voltada a adultos. Por 

isso as leis de vários países propõem uma sanção com características educativas 

aos adolescentes que cometem atos contrários à lei penal. Propõe-se discutir como 

este duplo objetivo sancionatório-educativo, baseado na Doutrina da Proteção 

Integral das Nações Unidas para a Infância, é implementado na França e no Brasil. 

Mostra-se sociologicamente profícuo compreender como uma mesma normativa 

internacional se apresenta de maneiras singulares em diferentes contextos, o que 

permitirá pensar os efeitos de conjunturas diversas sobre um mesmo princípio 

orientador. Ao observar como diferentes instituições, inseridas em contextos 

nacionais particulares, operacionalizam o referido princípio que orienta o Sistema de 

Justiça Juvenil, será possível compreender como se processa a ênfase no aspecto 

sancionatório, apesar das diferentes configurações em cada contexto. Este debate 

propiciará análises para entendermos como, em cada situação, escolhas e 

estratégias afetaram as possibilidades de implementação de uma punição dita 

educativa. Por fim, destacamos as semelhanças nas respostas institucionais em 

ambos os países à medida que veem legitimando o caráter sancionatório na 

resposta do Estado ao adolescente. 

 
Palavras-Chave: Adolescentes em conflito com a lei; Privação de liberdade; Método 
comparativo;  Sanção; Educação. 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Inúmeras normativas internacionais propõem que a sanção ao adolescente 

rotulado como “em conflito com a lei” seja diferente daquela voltada aos adultos, e 

por isso legislações de vários países propõem sanções com características 

educativas aos adolescentes que cometem atos análogos a crimes/contravenções 

penais. Nessa direção, este texto propõe discutir como o duplo objetivo 

sancionatório-educativo, baseado na Doutrina da Proteção Integral das Nações 
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Unidas para a Infância1, é implementado em algumas instituições privativas de 

liberdade francesas e brasileiras, responsáveis por punir e educar este adolescente2. 

Para tanto, descrevemos de maneira panorâmica o funcionamento de cinco 

instituições, três francesas e duas brasileiras, que apresentam diferentes 

configurações no diálogo entre sanção-educação. O objetivo é mostrar o que é 

ofertado pelos referidos Estados quando um adolescente cumpre uma sanção de 

caráter compulsório. 

Antes de realizar este debate, gostaríamos de fazer algumas pontuações 

sobre as especificidades metodológicas que permitiram a realização deste trabalho 

que, muito embora tenha o mesmo objeto sociológico, qual seja, o adolescente 

privado de liberdade e as dinâmicas das instituições de cumprimento de medidas 

restritivas de liberdade, tem no esforço de realização de um estudo comparativo 

algumas peculiaridades que devem ser levadas em conta. 

 

NOTAS METODOLÓGICAS  

As especificidades e desafios da pesquisa em perspectiva comparada já foi 

analisada em inúmeros trabalhos, com destaque para aqueles que almejam pensar 

a realidade brasileira a partir do contraste com outros países (LIMA, 2013; PAES, 

2013; DUPREZ, 2015; CHIES-SANTOS, 2018). Nesse sentido, como França e Brasil 

são países de tradição jurídica civil law (PAES, 2013; CHIES-SANTOS, 2018), uma 

análise que contrastasse apenas as diferentes ordenações jurídicas não se 

mostraria potente para nossos propósitos, já que este modelo jurídico é definido por 

“sua abstração, sua existência propositalmente autônoma e atemporal frente aos 

fenômenos sociais” (LIMA, 2013). Assim, optou-se por retomar brevemente a 

trajetória histórica das leis que ordenam as instituições voltadas para adolescentes 

                                                
1 A Doutrina da Proteção Integral já começava a aparecer em normativas internacionais com a 
publicação da Declaração Internacional das Crianças, (1959), já como carta de intenções da ONU. 
Contudo, o conceito de proteção integral foi normatizado somente no ano de 1989, com a publicação 
da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Trata-se de um documento base para a 
compreensão dos direitos das crianças e adolescentes ao redor do mundo por trazer o conceito de 
“condição peculiar de desenvolvimento”. Isso significa que crianças e adolescentes, por estarem em 
uma fase de desenvolvimento, terão todos os direitos destinados a adultos, além de outros direitos 
específicos.  
2 Vale lembrar que há uma normativa internacional específica para a proteção de adolescentes em 
situação de conflito com a lei, denominada Regras de Beijing ou Regras Mínimas das Nações Unidas 
para Administração da Justiça da Infância e da Juventude . Ver: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/09/2166fd6e650e326d77608a013a6081f6.pdf>. 
Acesso em 27 mai. 2019.  

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/09/2166fd6e650e326d77608a013a6081f6.pdf
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em conflito com a lei, bem como olhar a maneira como se configuram as diferentes 

organizações existentes em cada um desses contextos. 

O presente artigo foi desenvolvido a partir de três experiências de pesquisas 

distintas: (i) etnografia realizada pela primeira autora sobre o Departamento Geral 

de Ações Socioeducativas (DEGASE-RJ), na qual, dentre outras coisas, pode 

acessar dois centros de internação. Esta pesquisa originou sua pesquisa de 

doutorado (VINUTO, 2019). Somado a isso, a primeira autora também realizou 

estágio doutoral na França, e em 2016 acessou um Établissement Pénitentiaire pour 

Mineurs (EPM) e um Centre Educatif Fermé (CEF), Esta experiência foi analisada 

em outro contexto (VINUTO; DUPREZ, no prelo); (ii) pesquisa de campo 

comparativa na qual a segunda autora acessou um  Quartier Mineur (QM) e um EPM 

durante período de doutorado sanduíche no ano de 2015, o que foi colocado em 

diálogo com sua experiência de pesquisa realizada em dois centros de internação 

da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Sul 

(FASE-RS) no ano de 2016. Esta pesquisa também acarretou em uma pesquisa de 

doutorado (CHIES-SANTOS, 2018) e; (iii) a vasta experiência de pesquisa do 

terceiro autor sobre o tema, tanto sobre o contexto brasileiro quanto o francês, 

inclusive com desenvolvimento de pesquisa de campo na cidade de Belo Horizonte 

(BUGNON, DUPREZ, 2010; DUPREZ, 2015; DUPREZ, CHERONNET, VARGAS, 

2015; VARGAS, FERREIRA, DUPREZ 2015; DUPREZ, CHIES-SANTOS, 2015; 

DUPREZ, VINUTO, no prelo). 

Em que pese as diferenças existentes no que tange à organização social, 

cultural, política e, inclusive, normativa dos dois países, permeados por histórias 

muitas vezes opostas, o estudo comparativo permite compreender a conversão dos 

parâmetros de responsabilização dos adolescentes em situação de conflito com a 

lei nas duas realidades estudadas. Nesse sentido, apesar das especificidades que 

serão debatidas aqui, parece claro que o sistema de justiça juvenil aponta para o 

mesmo fim: recrudescimento e repressão. 

O fenômeno da criminalidade juvenil começou a fazer parte integrante dos 

estudos franceses e brasileiros em momentos distintos, o que fica claro pelas datas 

de publicações das leis atualmente responsáveis por tutelar essa parcela da 

população. Apesar disso, nos dois países há sistemas de Justiça que são 

considerados precários, seja por não fornecerem as respostas desejadas pela 
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sociedade, seja por estarem em desacordo com as normativas internacionais de 

direitos humanos. 

Não se trata de negar diferenças concretas existentes entre as sociedades 

francesa e brasileira, mas de apontar que, apesar das singularidades, há também, 

semelhanças estruturais nas políticas de controle do crime, sobretudo no que se 

refere à Justiça juvenil – marcadas por um controle desenfreado de jovens que 

cometem atos atentatórios às leis. Assim, “analisar a realidade francesa de 

confinamento de adolescentes é analisar, de certa forma e também em certa medida, 

a realidade brasileira” (CHIES-SANTOS, 2018, p. 49). 

 

ABORDAGEM SOCIOLÓGICA DAS NORMAS  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a criação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 1990, recepcionaram a Doutrina 

da Proteção Integral, contrária à concepção do assistencialismo presente nos 

Códigos de Menores de 1927 e 1979 (ALVAREZ, 1997)3. A partir de então, crianças 

e adolescentes passaram a ser considerados cidadãos com direitos plenos, mas em 

função de estarem ainda em desenvolvimento, sujeitos à proteção especial. O ECA 

deslocou o foco da punição e da ação tutelar para a socioeducação, a definindo 

como resposta ideal ao ato praticado. 

A publicação do ECA, em 1990 e do art. 227 da Constituição Federal4 são 

apresentados comumente como uma ruptura de paradigmas e como um início de 

uma nova história, contrária àquela que por anos tratou os menores de idade como 

                                                
3 No momento anterior à publicação do ECA, os adolescentes - tendo ou não cometido algum ato 
infracional - poderiam ser retirados de suas famílias e comunidades para serem institucionalizados, 
com a justificativa comumente utilizada de terem mais chances de se tornarem pessoas aptas ao 
convívio social. No Código de Menores de 1979 institui-se a ideia de “situação irregular”, ou seja, 
menores de idade que se encontravam em algum contexto de abandono, pobreza, violência ou 
criminalidade. Nesse momento era indiferente se um menor de idade praticasse crime ou 
mendicância, uma vez que tanto um quanto outro seriam objeto da discricionariedade do juiz de 
menores - aquele que tudo sabia sobre o que era importante para aquelas vidas (RIZZINI, RIZZINI, 
1996; CIFALI, 2019).  
4 O artigo 227 da Constituição diz, em seu texto que: “É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” Traduz-se, portanto, 
enquanto marco normativo, em razão da Constituição ter sido publicada um ano antes do documento 
internacional mais importante a respeito dos direitos da criança e do adolescente (CIDC, 1989). Nesse 
sentido, muito embora o texto da Convenção já fosse conhecido desde o final da década de 1970, o 
Brasil foi pioneiro em constitucionalizar as ideias que seriam parte de um novo momento histórico 
internacional a respeito desses direitos. 
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objetos sujeitos à tutela indiscriminada do Estado. Contudo alguns autores analisam 

tais normativas como continuidade à gestão da vida de adolescentes que estão 

sendo processados pelo Estado (SCHUCH, 2009). Isso porque, muito embora seja 

inegável as mudanças trazidas pelo ECA - no sentido de garantir direitos 

fundamentais básicos na hora do processo de apuração de atos infracionais, por 

exemplo - houve também concessões à velha “doutrina menorista”, o que tornou 

ineficaz muitas das garantias previstas em lei, considerando o caráter genérico de 

muitas de suas disposições, que abriram espaço para a discricionariedade e o 

arbítrio por parte dos poderes instituídos (SCHUCH, 2009; CORNELIUS, 2017; 

CIFALI, 2019). 

Enquanto no Brasil o processo que deu origem ao que atualmente disciplina 

a infância e a juventude brasileira foi concebido durante a abertura democrática, na 

França ele se deu no período do pós-Segunda Guerra Mundial. A Lei relativa à 

infância delinquente, chamada de L’Ordonnance nº 45 du 2 février de 1945, é o texto 

fundador do sistema de justiça juvenil francês contemporâneo, e estabelece o 

princípio da primazia de medidas educativas sobre sanções penais.5  

Essa legislação francesa, que ainda está em vigor, também estabeleceu 

tratamento diferenciado ao adolescente que tenha cometido ato classificado como 

crime, infração ou delito. Nesse sentido, ele não será levado ao Tribunal Penal 

comum; ele será julgado, dependendo do caso, pelo Tribunal da Infância, pelos 

Tribunais de Correção para Menores ou pela Corte de Menores. A Ordonnance de 

1945 foi reformada mais de 40 vezes com o passar dos anos. Exemplos importantes 

são necessários para demonstrar o esforço de atualização da normativa por parte 

do Estado, sobretudo no início dos anos 2000 em que alterações importantes foram 

realizadas no sentido de tornar a legislação mais dura. Mas por outro lado, na 

mesma época também houveram tentativas de aprovar no Parlamento uma reforma 

da L’Ordonnance de 1945, mas que não deram certo 

                                                
5 Vale referir que a primeira legislação voltada para a infância nasce com a Lei de 22 de julho de 
1912, que se constituiu na mais importante legislação baseada nas ciências penais e penitenciárias 
da época. Os princípios inspiradores da Lei de 1912 foram a substituição da repressão pela educação 
e, ainda, a criação de uma jurisdição especial para julgar crianças, muito embora ainda não contasse 
com juízes especializados na matéria, como acontece atualmente. Sob a influência das legislações 
estrangeiras que tratavam dos direitos das crianças e adolescentes, a Lei de 22 de julho de 1912 
estabeleceu e reconheceu os mais importantes princípios que atualmente organizam o sistema 
francês e prefiguram a proteção judicial de crianças delinquentes e ameaçadas das legislações 
atualmente em vigor. 
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É possível observar que existe um esforço legislativo em primar pela 

educação somada à responsabilização para responder aos adolescentes que se 

encontram em situação de conflito com a lei. Apesar disso, atualmente ambos os 

países experimentam críticas similares, notadamente em relação às discussões 

sobre a redução da maioridade penal. Mas, enquanto na França tal contexto 

acarretou reformas legislativas de caráter repressivo, o Brasil mantém seu 

enquadramento legal desde 1990, apesar das constantes tentativas de modificação 

do texto legal - tanto para reduzir a idade de imputabilidade penal e aumentar o 

tempo máximo que um adolescente pode ficar internado (MARINHO E VARGAS, 

2015; CHIES-SANTOS, 2015)6.  

 

INSTITUIÇÕES PESQUISADAS E RESULTADOS  

Para além do apanhado normativo a respeito do tratamento dispensado aos 

adolescentes em situação de conflito com a lei, é necessário apresentar, ainda que 

de forma sintética, as instituições que foram pesquisadas para, assim, compreender 

a ênfase no aspecto sancionatório, mesmo que se considere as diferenças de 

configuração em cada contexto. 

 

Olhar panorâmico sobre os contextos político-legais. 

Conforme informamos anteriormente, os anos em que as legislações foram 

publicados em seus países são muito distantes entre si, uma em 1945 e outra em 

1990, mas expressam uma característica comum - e, talvez, a mais importante -, ou 

seja, momento de transições políticas.7  

Na França, em 1945, logo no momento da “libertação” em relação à 

Alemanha, o então governo provisório entendeu que existiam poucos problemas tão 

graves quanto aqueles que diziam respeito à proteção da infância e, dentre eles, 

                                                
6 Apesar desse quadro, Marinho e Vargas (2015) afirmam: “No Brasil, apesar dos discursos oficiais, 
o caráter liberal e progressista da legislação apresenta grande dificuldade de se integrar às práticas 
das organizações e dos profissionais responsáveis pelos adolescentes infratores. Na França, ao 
contrário, desde a década de 1990, após as sucessivas alterações e retificações, afirma-se que a 
execução das políticas criminais tem sido mais liberal do que a legislação” (MARINHO e VARGAS, 
2015, p. 272). 
7 Vinuto e Duprez (2019, no prelo) afirmam que: “É possível observar que as legislações voltadas 
para adolescentes em ambos os países foram construídas em momentos de fortes transformações 
sociais, após períodos de crises: uma guerra, no contexto francês; uma ditadura, no do Brasil. Nesses 
momentos, a mudança de paradigma foi vista como possível e, principalmente, benéfica para as 
novas estruturas sociais que estavam surgindo.”  
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aqueles pertinentes aos adolescentes e à justiça. Milhares de crianças e 

adolescentes foram mortas e abandonadas à própria sorte durante a Segunda 

Guerra Mundial e, por isso mesmo, o governo do General Charles De Gaulle 

informou que não poderia mais negligenciar a proteção às crianças e jovens8, 

ressaltando que: “A guerra e os transtornos de natureza material e moral que ela provocou 

aumentaram a delinquência juvenil de forma perturbadora. A questão da infância culpada é 

uma das mais urgentes da era atual” (FRANÇA, 1945, tradução livre). 

Foi a partir desse momento que especializações no seio da justiça francesa 

foram efetivadas, considerando que era preciso se atentar ao futuro e o futuro se 

traduziu, dessa forma, na salvaguarda de crianças e adolescentes9. Assim, o 

sistema de Justiça juvenil na França passa a se apresentar em quatro grandes 

etapas. A primeira delas é de responsabilidade da Polícia Judiciária, responsável por 

apreender, manter sob custódia e instaurar um inquérito para a apuração de uma 

conduta caracterizada como crime, infração ou delito, de acordo com a legislação. A 

segunda etapa é aquela em que o membro do Ministério Público pode oferecer um 

perdão judicial ao adolescente ou acusá-lo formalmente de um crime, infração ou 

delito. A terceira fase é aquela em que o juiz de Direito vai ouvir o adolescente, as 

testemunhas de defesa e acusação e, por fim, caso decida-se pela culpabilidade do 

adolescente, irá aplicar algum tipo de sanção. Na última etapa, caso seja 

determinado o cumprimento de uma medida socioeducativa ou pena10, o 

adolescente será atendido por uma instituição (de meio aberto ou fechado) destinada 

a esse fim, sendo esta a última etapa do sistema de Justiça juvenil francês - que 

abordaremos de forma mais aprofundada nas próximas páginas. Em todas essas 

etapas, exatamente como no caso brasileiro, o adolescente tem direito à assistência 

jurídica. Caso sua família não tenha condições financeiras de pagar por sua defesa, 

o Estado a ofertará do Commis d’Office (CHIES-SANTOS, 2018, p. 21). 

                                                
8 A exposição de motivos que deu origem a L’Ordonnance du 2 février 1945 pode ser encontrada em 
sua versão original em: <https://www.afmjf.fr/IMG/pdf_motifs_ord45.pdf>.  
9 Diferente do que ocorre no Brasil, o termo “menor” não é utilizado de forma pejorativa na França, 
sendo portanto o modo mais utilizado pela literatura quando falamos daqueles que ainda não 
completaram 18 anos. 
10 É importante referir que, apesar de termos tradições jurídicas que advêm de uma mesma cultura 
de direito latino, ou civil law, os termos comumente são utilizados de formas diferentes. Na França, 
quando é imposta uma medida socioeducativa, pensaremos em um cumprimento no “meio-aberto” e, 
quando é imposta medida em “meio-fechado” pensaremos uma “pena” - mas não como é configurada 
no sistema penal tradicional do Brasil. 

https://www.afmjf.fr/IMG/pdf_motifs_ord45.pdf
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No Brasil, conforme já expusemos, existia uma movimentação muito grande 

em relação ao que viria após a abertura democrática que, aliás, só ocorreu em razão 

disso. Assim, a legislação estatutária não surgiu a partir da boa vontade de 

legisladores, ao contrário, foi um movimento que se originou antes mesmo da 

publicação da nossa Constituição de 1988. Nesse sentido, as críticas ao regime 

autoritário fizeram com que grupos fossem formados para discutir diversas questões, 

entre elas, a situação dos meninos e meninas em situação de rua. Logo, falar dos 

direitos das crianças e dos adolescentes era, naquele momento, falar sobre àqueles 

que estavam em situação de rua. 

Dessa forma, ao contrário do debate feito até então, que olhava os “menores” 

enquanto objetos que necessitavam da caridade e da tutela do Estado, esse novo 

momento passou a olhar para a deficiência de políticas públicas e sociais. Assim, as 

crianças e adolescentes que estavam em uma situação de extrema vulnerabilidade 

passaram a ser vistos como consequência de uma sociedade desigual (RIZZINI; 

RIZZINI, 1996; CIFALI, 2019). 

Com a criação do ECA, a justiça juvenil passou a ser organizada em cinco 

etapas. O primeiro momento diz respeito à apreensão do jovem em flagrante 

cometimento do ato e, nessa fase, a instituição responsável passa a ser a Polícia 

Militar (ostensiva). A segunda etapa é a instauração de um inquérito para apurar o 

que ocorreu, que fica a cargo da polícia judiciária. Na terceira etapa, de 

responsabilidade do Ministério Público, o adolescente é ouvido e a ele pode ser 

oferecido um tipo de “perdão”11 - condicionada ou não a aplicação de uma medida 

socioeducativa - ou pode ele pode acabar sendo acusado formalmente da prática 

daquele ato infracional. Em seguida, caso o adolescente seja acusado do ato, inicia-

se a fase de instrução processual, em que um juiz de Direito ouve o adolescente - 

audiência de apresentação - e, em outro ato, procede à oitiva das testemunhas de 

acusação e defesa e profere uma sentença absolvendo ou condenando aquele 

adolescente ao cumprimento de uma medida socioeducativa (CHIES-SANTOS, 

2018, p. 20). 

                                                
11 É importante referir que esse perdão, na legislação brasileira, é chamado de “remissão”. Contudo, 
houve um grave erro de tradução do termo original, em inglês, chamado de “diversion” que não 
significa perdão, mas um “encaminhamento diferente do original”. Assim, hoje existem alguns 
problemas na avaliação e imposição de um “remissão”. Para saber mais, ver CHIES-SANTOS; 
CORNELIUS (2014). 
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OS ARRANJOS ORGANIZACIONAIS ESPECÍFICOS DE FRANÇA E BRASIL 

Os diferentes contextos acima descritos orientaram a criação de instituições 

específicas para implementar as novas orientações legais, e isso ajuda a 

compreender algumas diferenças existentes entre as instituições francesas e 

brasileiras que lidam com o adolescente em situação de conflito com a lei. No caso 

francês, após 12 anos de vigência da Ordonnance de 45 é criada a Protection 

Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), definida como uma instância de âmbito nacional, 

ligada ao Ministério da Justiça, que tem como objetivo realizar prioritariamente um 

trabalho protetivo. A PJJ atua em diferentes frentes, sendo responsável pela 

implementação das políticas voltadas a crianças e adolescentes em situação de 

risco, vulnerabilidade ou delinquência. Para cada uma dessas frentes, a PJJ conta 

com instituições de acolhimento e internação que cobrem todo o território nacional. 

No que se refere aos estabelecimentos voltados para adolescentes em 

situação de conflito com a lei, a PJJ atua de duas formas: na execução de medidas 

protetivas e de encarceramento. Trata-se, nos dois casos, de medidas compulsórias 

impostas pelo Poder Judiciário. Contudo, enquanto o foco das medidas protetivas é 

o trabalho de apoio social aos adolescentes e suas famílias, o encarceramento, por 

sua vez, implica numa sanção privativa de liberdade. Um exemplo disso é que caso 

um adolescente descumpra uma medida protetiva, o juiz pode optar por seu 

encarceramento e, assim, o adolescente é preso em uma instituição penitenciária 

sob direção do Departamento Penitenciário Nacional, mas exclusiva para menores 

de idade. Nesse caso, a PJJ disponibiliza seus educadores para atuarem junto aos 

adolescentes encarcerados, além de ter um posto de “Diretor PJJ” nessas 

instituições, responsável pelo trabalho daqueles educadores. 

Por conta do pacto federativo, a organização brasileira de atendimento ao 

adolescente em conflito com a lei é completamente diferente. Isso significa que cada 

estado da nação tem autonomia para desenvolver determinadas competências, 

embora todas devam estar alinhadas às diretrizes federais. No que se refere à 

execução das medidas socioeducativas, apesar d os estados serem obrigados a 

orientar seus sistemas de proteção a partir do ECA e do SINASE (Sistema Nacional 

de Atendimento Socioeducativo), cada um o faz de forma independente, com 

instituições executoras, orçamentos e planos de atuação próprios.   
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Por conta dessa especificidade do caso brasileiro, iremos apresentar 

instituições que executam a medida socioeducativa de internação em dois estados 

diferentes: Rio de Janeiro, a partir de análises sobre o DEGASE (Departamento 

Geral de Ações Socioeducativas), e Rio Grande do Sul, olhando para a FASE 

(Fundação de Atendimento Socioeducativo). Este esforço se mostra relevante 

porque mesmo que legalmente ambas as instituições devam executar as mesmas 

funções, os diferentes contextos existentes nesses dois estados oportunizam 

características que devem ser pensadas em suas particularidades.  

De maneira diversa da PJJ, que também atua no âmbito das medidas 

protetivas, tanto DEGASE quanto FASE atuam apenas na sanção de adolescentes. 

tal sanção será organizada de acordo com a secretaria na qual estão alocadas essas 

diferentes instituições. No caso do Rio de Janeiro, o DEGASE é ligado à Secretaria 

de Educação, mas desde sua fundação, em 1993, a instituição já passou por 12 

secretarias, o que indica dificuldades e instabilidades em sua gestão (SERENO, 

2015; ABREO, 2017). Além disso, a instituição teve 16 gestores ao longo desse 

período, sendo que a metade – incluindo o atual diretor – tem origem profissional na 

área de segurança pública, mais um indicativo da ambiguidade da instituição. 

Já no caso do Rio Grande do Sul, a FASE foi criada em 2002 (quase 10 anos 

após a criação do DEGASE) e está atualmente alocada na Secretaria de Justiça, 

Cidadania e Direitos Humanos. Desde então, nove gestores diferentes e que, ao 

contrário do que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, tem origem diversas, tais 

como poder judiciário, ministério público, educação e cientistas sociais.12 

 

Diferentes unidades, diferentes serviços oferecidos. 

A determinação da medida socioeducativa dependerá, tanto no Brasil quanto 

na França, da espécie e da gravidade do ato praticado, havendo a utilização da 

legislação penal destinada a adultos como parâmetro. Isto é, quando o adolescente 

francês ou brasileiro é considerado culpado de um ato infracional análogo a um 

crime, delito ou infração no qual é previsto uma pena em meio fechado para adultos, 

terá de cumprir medida socioeducativa/penal privativa de liberdade.  

                                                
12 Ver, a esse respeito: <http://www.fase.rs.gov.br/wp/institucional/historico/>. Acesso em 27 mai 
2019. 

http://www.fase.rs.gov.br/wp/institucional/historico/
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No caso do Brasil, isso se dará em instituições de responsabilidade dos 

governos estaduais (Poder Executivo) e, na França, de responsabilidade do Poder 

Executivo Federal (Ministério da Justiça). No caso francês existem alguns tipos de 

estabelecimentos de meio fechado (como os CEF, CER13, CPI14, Quartiers Mineurs 

e EPM, sendo que estes últimos têm características penitenciárias), enquanto no 

Brasil só existe um tipo de estabelecimento, apesar dos termos específicos em cada 

estado analisado neste trabalho: as casas de internação da FASE no Rio Grande do 

Sul, ou os centros de internação do DEGASE, no Rio de Janeiro. 

Passemos à análise de algumas dessas instituições: a CEF e a EPM 

francesas, e do lado brasileiro, os centros de internação do DEGASE e as casas de 

internação da FASE. 

 

Centres Éducatifs Fermés (CEF)  

Os CEFs foram criados em 2002 a partir de uma alteração da Ordonnance de 

45, e se definem como centros de internação educacionais, de caráter protetivo, cujo 

objetivo é auxiliar o adolescente a construir projetos de vida alternativos ao 

cometimento de crimes. Para tanto, apesar de ser uma medida restritiva de 

liberdade, o CEF oferece um programa intensivo de atividades educativas, 

esportivas, culturais etc.  

Uma das principais especificidades de um CEF é a inexistência de 

profissionais de segurança, a fim de que a organização possa se mostrar como uma 

instituição protetiva, ao invés de essencialmente punitiva. Por conta disso, a 

supervisão de todas as atividades são realizadas pelos próprios educadores PJJ, o 

que acarreta em dificuldades específicas para o exercício da função15.  

A lotação máxima dos CEFs é de 12 adolescentes reincidentes, que dormem 

em alojamentos individuais e são separados por faixa etária e ato infracional 

cometido. Com relação aos profissionais, cada CEF conta com aproximadamente 20 

educadores PJJ, além dos professores da Educação Nacional que são responsáveis 

                                                
13 Centre Éducatif Renforcé. 
14 Centre de Placement Immédiat. 
15 [São dificuldades] práticas inicialmente, quando deve-se ter uma postura de autoridade, 
constantemente colocada à prova num contexto no qual a limitação formal das possibilidades de 
saídas multiplica as escaladas de tensões internas. Simbolicamente também, quando confrontados 
com a necessidade de manter a ordem entre muros, os educadores entreveem o risco de se tornarem 
“seguranças”, que é uma figura repulsiva na história – e na memória – deste grupo ocupacional.  
(SALLÉE, 2016, p. 142 0 tradução livre) 
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pela educação formal, e dos profissionais que realizam workshops esportivos ou 

culturais. O adolescente permanece por um período de seis meses, renovável por 

até uma vez. Após esse período, caso o adolescente reincida no cometimento do 

delito, ele pode ser direcionado à um EPM, e por isso o CEF é considerado como “a 

última chance” oferecida ao adolescente antes do encarceramento propriamente 

dito.  

É possível verificar que o duplo objetivo sancionatório-educativo se apresenta 

em um CEF com uma abordagem muito próxima da esfera educativa, mas 

constantemente organizada a partir da ameaça possibilitada pela existência da EPM 

e mesmo de um QM. Isto é, os adolescentes de um CEF são advertidos a todo o 

momento de que podem ser enviados a um EPM ou QM em caso de mau 

comportamento. Assim, se por um lado prioriza-se a dimensão educativa, por outro 

o foco na manutenção da disciplina a partir da ameaça se revela como uma prática 

relacionada à ordem e controle dos adolescentes.  

 

Établissements Pénitentiaires pour Mineurs (EPM)  

Já nos EPM, o duplo objetivo sancionatório-educativo é realizado em uma 

arquitetura propriamente prisional por uma dupla de profissionais chamada binômio, 

formada por um educador com formação específica e um agente de segurança do 

Departamento Penitenciário Nacional e, portanto, cada profissional é responsável 

por uma esfera da sanção.  

Os EPM foram criados pela Lei Perben I, editada em 2002. Tal criação faz 

parte de um conjunto de medidas que, juntamente com a Lei Perben II e a chamada 

Lei de Prevenção à Delinquência, reforçam o punitivismo do sistema de Justiça 

juvenil.  

Tais estabelecimentos são dedicados exclusivamente aos menores de idade, 

e afirmava-se que esses locais se tornariam “sala[s] de aula cercada[s] por 

paredes”16, nas quais a ideia  era “abarrotar” os adolescentes com muitas atividades. 

                                                
16 Essa frase foi dita pelo então ministro da Justiça francês Pascal Clément, quando da inauguração 
do primeiro desses estabelecimentos. A esse respeito, ver: <https://medly-
france.com/2017/02/19/lincarceration-des-mineurs-pour-qui-comment-quels-resultats/>. Acesso em: 
27 mai. 2017. Muitas críticas ao que foi dito e ao que estava sendo feito baseavam-se na ideia de 
banalização do cárcere (cf. visto na nota disponibilizada pela Association Française des Magistrats 
de la Jeunesse et de la Famille, disponível em: <https://www.afmjf.fr/Critique-des-EPM-par-la-Ligue-
des.html>. Acesso em: 27 mai. 2019). 

https://medly-france.com/2017/02/19/lincarceration-des-mineurs-pour-qui-comment-quels-resultats/
https://medly-france.com/2017/02/19/lincarceration-des-mineurs-pour-qui-comment-quels-resultats/
https://www.afmjf.fr/Critique-des-EPM-par-la-Ligue-des.html
https://www.afmjf.fr/Critique-des-EPM-par-la-Ligue-des.html
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Os profissionais que aí atuam são oriundos de quatro pastas diferentes, sendo 

ligados à Administração Penitenciária, Proteção Judiciária da Juventude, Educação 

Nacional e Saúde.  

Cada EPM pode acolher sessenta adolescentes entre 13 e 17 anos, que são 

divididos em seis “unidade de vida” com dez indivíduos, sendo que tal acolhimento 

ocorre dentro da filosofia de “educar e vigiar”. O princípio-fim dessa nova 

organização – uma orientação educacional aliada às restrições de detenção – 

baseou-se no desejo de ocupar o tempo de detenção de menores com o 

desenvolvimento de muitas atividades, que lhes esperava-se que permitiriam 

quebrar  suas práticas de delinquência anteriores. A importância dada à vida 

coletiva, à educação escolar, às atividades esportivas e culturais baseou-se na 

capacidade desses diferentes atores (Administração Penitenciária, Proteção 

Judiciária da Juventude, Educação Nacional e Saúde) de trabalhar, se não em 

cooperação, pelo menos em estreita ligação para desenvolver a educação vigiada e 

evitar a reincidência (BAILLEU, 2012, p. 85). 

Importa informar que o estabelecimento compreende sete unidades de 

acolhimento, que são compostas por: cinco unidades de adolescentes, cada uma 

com dez células individuais; uma unidade com quatro células para aquele 

acolhimento considerado “reforçado”, na qual ficam adolescentes que devem estar 

expostos a um cuidado especial; e uma unidade para os novatos com seis células, 

sendo uma para pessoas com algum tipo de redução de mobilidade. Cada célula em 

cada uma das sete unidades possui uma cama, uma escrivaninha e um banheiro, 

equipado com ducha para banho17. 

Como o próprio nome da instituição indica, o EPM é uma instituição 

penitenciária, e por isso o trabalho dos profissionais ligados à Proteção Judiciária da 

Juventude sendo é  limitado, sobretudo porque é a própria Administração 

                                                
17 Essas sete unidades estão ao redor de um pátio, que é o espaço exterior do estabelecimento. Além 
disso, existe um prédio separado chamado de unidade disciplinar, uma quadra de futebol, um centro 
esportivo para fazer ginástica e musculação, que contam com um vestiário. Ademais, esse 
estabelecimento conta com um polo socioeducativo, com salas de multimídia, de aula e multiculturais, 
salas de professores, ateliês para trabalhos manuais, salão de beleza e um parlatório com um vasto 
espaço para os visitantes. O estabelecimento, por contar com pessoas ligadas à área da Saúde, 
conta com um espaço chamado de ‘Unidade de Consultas e Cuidados  Ambulatoriais”, que contém 
vários consultórios, uma farmácia, uma sala para internação não grave e salas para os médicos e 
enfermeiros que não podem ser acessadas pelos adolescentes. Por fim, existe também todo o prédio 
administrativo, que acolhe os profissionais da Administração Penitenciária e da Proteção Judiciária 
da Juventude. 
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Penitenciária ser a responsável por dividir e organizar as tarefas que serão feitas ali 

dentro. Isso demonstra, conforme explica Bailleu (2012), que existem dificuldades 

inerentes entre a mistura vigiar-educar. 

 

Quartier Mineur (QM) 

Ainda na França, é importante atentar aos Quartiers Mineurs (QM), que nada 

mais são que espaços, chamados de “quartier” (bairro) dentro de um Complexo 

Penitenciário para adultos reservados à menores de idade que cumprem as sanções 

e, como nos EPMs, o objetivo da punição dirigida aos adolescentes é realizado por 

um educador com formação específica e por um agente do Departamento 

Penitenciário Nacional. 

O complexo penitenciário pesquisado abriga cerca de 3 mil pessoas, com três 

blocos construídos de forma hexagonal, sendo um para homens maiores, um para 

mulheres e adolescentes e um que mistura homens maiores com perfil menos 

agravados18 e adolescentes. Todas as células do complexo foram arquitetadas para 

serem individuais e conterem um banheiro individual, contudo, em razão da ausência 

de vagas em razão do superencarceramento crescente desde meados dos anos 

2000, muitas vezes as células são divididas entre prisioneiros. 

Em cada quartier há de setenta a cem menores em privação de liberdade, e 

estes seguem regras menos rígidas que aquelas reservadas aos/às adultos/as. O 

máximo de adolescentes recebidos até 2016 era o total de 93 adolescentes. Os 

responsáveis pela gestão daquele local são ligados ao Ministério da Justiça, 

notadamente o Departamento de Administração Penitenciária e a Proteção 

Judiciária da Juventude. 

É aqui que podemos entender esse duplo movimento de sanção-educação 

pois são dois departamentos trabalhando juntos para “administrar” e “gerir” esse 

número de adolescentes e, de acordo com o Diretor da PJJ, à época, é muito 

importante que o pessoal da PJJ tivesse uma boa relação com os profissionais da 

Administração Penitenciária. Contudo argumenta que é necessária também uma 

distância. Inclusive em relação à confiança que deve ser estabelecida entre os 

educadores e os agentes penitenciários (CHIES-SANTOS, 2018, p. 116-117). 

                                                
18 O termo é utilizado nos próprios documentos que contam a história de tal QM e não a partir da 
leitura das autoras e do autor. 
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Além disso, uma das diferenças que pudemos notar no “acolhimento” dos 

adolescentes no Quartier Mineur - em comparação aos centros de internação 

brasileiros - é o fato de que todos eles recebem um tipo de apostila, em que constam 

informações a respeito do que é o local, quem são os funcionários e quais são as 

atividades permitidas e quais comportamentos não serão tolerados, etc. 

 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro  

 No DEGASE duas unidades foram visitadas: uma feminina (a única do 

estado) e uma masculina (considerada pelos profissionais como unidade modelo, o 

que explica o nome informal recebido, “Mansão”). Na época da pesquisa, ambas as 

unidades estavam com quase o dobro da capacidade, e por isso alguns ativistas 

afirmavam que o termo superlotação não era mais adequado, usando sempre um 

novo termo, “hiperlotação”. Tal situação foi incrementada pelo contexto dos 

Megaeventos realizados na cidade, notadamente as Olímpiadas que ocorreriam em 

2016. Uma das ações governamentais mais notórias nessa época foi a “Operação 

Verão”. Trata-se de uma ação que ocorre todos os anos, mas por conta da alta do 

número de turistas no momento pré-olimpíadas, teve algumas peculiaridades em 

2015. Além de criar um cinturão de segurança ao redor da orla, a Operação Verão 

incluiu forte abordagem repressiva de transportes coletivos que tivessem origem em 

bairros mais pobres e estivessem se direcionado para às praias. Com o aumento da 

revista nos transportes públicos, muitas vezes de maneira arbitrária19, o número de 

adolescentes apreendidos aumentou exorbitantemente, o que afetou a lotação do 

DEGASE. 

Esse cenário piorou as condições já lastimáveis dos alojamentos - que são 

todos coletivos -, além de afetar o oferecimento das atividades destinadas aos 

adolescentes internados. Foi comum ouvir relatos de servidores que ressaltavam 

que grande parte dos e das adolescentes não frequentava a escola ou qualquer 

atividade profissionalizante ou de lazer por falta de vagas. Isso ocorre tanto por falta 

de espaço adequado quanto pelo fato de toda a rotina organizacional de um centro 

de internação é planejada a partir de procedimentos de segurança (VINUTO, 2019). 

Importante ressaltar que apesar das taxas de superlotação estarem diminuindo após 

                                                
19 “A política que barra negros e pobres e ameaça a democracia da areia no Rio”: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/08/27/internacional/1440710239_607074.html. Acesso em 
30.05.2019. 
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a era dos Megaeventos, o problema ainda se mantém20, e por isso pensar em 

quartos individuais, como ocorre nas instituições francesas, costuma ser 

considerado como algo desarrazoado. 

Tal contexto sugere a incapacidade do DEGASE em oferecer uma sanção 

dita socioeducativa. Apesar dos discursos e documentos oficiais que ressaltam a 

centralidade da socioeducação, a rotina organizacional das unidades, atravessada 

pela superlotação que acarreta em forte precariedade (MEPCT, 2017), não 

proporciona condições para que os propósitos educativos sejam atingidos. Dessa 

forma, é tido como razoável e esperado que atividades educativas sejam atrasadas, 

reagendadas ou canceladas quando alega-se problemas de segurança. Além disso, 

os agentes socioeducativos - que são os profissionais que mais interagem 

cotidianamente com o adolescente internado - são cobrados exclusivamente pelos 

procedimentos de segurança, não havendo espaço para que os interessados 

possam planejar atividades socioeducativas (VINUTO, 2019).  

 

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul 

No Rio Grande do Sul, duas casas da FASE-RS foram visitadas: a primeira 

delas compreende um espaço em que é possível privar de liberdade um total de 

cento e vinte adolescentes, acusados de crimes mais graves e que apresentam, de 

acordo com o discurso oficial da instituição, um perfil mais comprometido com a 

criminalidade. É unidade com o maior controle de segurança de todas as instituições 

do estado, principalmente em razão de conter, em seu bojo, adolescentes 

"especialmente perigosos”. 

Ele é dividido em 5 (cinco) unidades independentes, dividas em alas. Cada 

subunidade tem uma característica peculiar, recebendo e segregando adolescentes 

de acordo com sua proveniência, idade e tipo de delito. Cada ala é disposta de forma 

que os adolescentes não tenham contato entre si. Uma dessas unidades atende 

jovens adultos (18 a 21 anos) que ainda estejam em cumprimento de medida. Outra 

das alas é direcionada a adolescentes que não tenham passado anteriormente pela 

FASE, ou seja, aqueles primários, duas outras são voltadas para adolescentes 

chamados reincidentes, isto é, que já foram condenados em um ou outros 

                                                
20 Ver: “Unidades destinadas a menores infratores operam 67% acima da capacidade máxima no 
Estado do Rio”: https://extra.globo.com/noticias/rio/unidades-destinadas-menores-infratores-operam-
67-acima-da-capacidade-maxima-no-estado-do-rio-23596199.html. Acesso em 30.05.2019. 

https://extra.globo.com/noticias/rio/unidades-destinadas-menores-infratores-operam-67-acima-da-capacidade-maxima-no-estado-do-rio-23596199.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/unidades-destinadas-menores-infratores-operam-67-acima-da-capacidade-maxima-no-estado-do-rio-23596199.html
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procedimentos de apuração de ato infracional, e a última é destinada àqueles 

adolescentes que têm a possibilidade de realizar alguma atividade externa21. 

Uma questão que foi importante para entender a estrutura do centro foi o fato 

de que cada adolescente contava com um quarto individual, como no Quartier 

Mineur  e no EPM, contudo esses espaços não contavam com banheiro, tampouco 

com pia, motivo pelo qual o adolescente, quando em necessidade, precisava pedir 

ao agente socioeducativo de plantão o direcionamento ao banheiro (para toda e 

qualquer necessidade)22. 

A segunda casa que visitamos em Porto Alegre recebe adolescentes 

condenados pela Justiça juvenil na região da cidade de Porto Alegre e também é 

dividido em alas e, nesse caso, em quatro e, diferente da outra casa que visitamos, 

esta contava com um total de 140 adolescentes, o que demonstrava uma 

superlotação e, portanto, impossibilidade de tratamento individualizado aos 

adolescentes e ausência de estrutura para aplicação da legislação. Soma-se à 

ausência de estrutura física o fato de que as atividades propostas são pouquíssimas, 

o que faz com muitos adolescentes fiquem ociosos durante grande parte do dia. 

Além disso, uma coisa que chamou a atenção foi o fato de que quando há 

falta de agentes socioeducativos para realizar o controle institucional, as atividades 

são suspensas. Ou seja, se há uma baixa no número dos agentes que estavam 

escalados para trabalharem um dia e, por algum motivo, o quadro não é preenchido, 

não é realizado o atendimento e as atividades são suspensas, inclusive a escola. Ou 

seja, há uma lógica de controle e segurança institucional muito forte presente 

naquele local. 

Fica demonstrado, aparentemente, que apesar de existir certa estrutura para 

pensar na educação como forma de sanção aos adolescentes  que cometem algum 

                                                
21 A respeito disso é importante mencionar que diferentemente do que ocorre em outros lugares do 
país, a Justiça gaúcha divide a internação em dois tipos: Internação Com Possibilidade de Atividade 
Externa (ICPAE) e Internação Sem Possibilidade de Atividade Externa (Ispae). Isso acontece porque 
os magistrados compreendem que toda a internação deve ser composta por atividades que podem 
ser realizadas de forma externa ao ambiente de internação, como estágios em empresas. E somente 
em casos de exceção é que o adolescente deve ser totalmente privado de liberdade. O ECA é claro 
quando explica a medida de internação, conforme se depreende do §1º do art. 121, in verbis: “será 
permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa 
determinação judicial em contrário”. Tal divisão não ocorre no DEGASE, é responsável pelas medidas 
de semiliberdade e internação.   
22 Além disso, naquele momento, a casa não estava com problemas de superlotação, mas nos foi 
explicado que muitas vezes eles “duplicam” o quarto, ou seja, colocam dois adolescentes no mesmo 
local. 
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ato contrário a lei – com oferta de escola, oficinas e esportes -, existe também uma 

forma de punição bastante arraigada, inclusive pelo fato de que se a “segurança” 

exercida pelos agentes socioeducativos em determinado dia não for o suficiente, 

todo o foco educativo é suspenso. 

 

Considerações finais  

 Conforme foi possível perceber, diferentemente dos procedimentos 

direcionados a maiores de idade, a sanção direcionada aos adolescentes, tanto no 

Brasil quanto na França, aponta para uma preocupação em comum: como educar 

sob coerção? (SALLÉ, 2016). Em ambos os contextos há debates sobre como o 

Estado poderia punir de maneira educativa, o que é ilustrado pela própria história 

normativa dos países. 

Este debate nos encaminha para compreender a própria possibilidade de 

realizar educação em um contexto de privação de liberdade. Nossas trajetórias como 

pesquisadores sugerem a impossibilidade de tal objetivo, já que muito embora exista 

esforços no sentido de especializar uma justiça juvenil para que adolescentes não 

passem pelos mesmos procedimentos penais que os adultos, observamos que a 

lógica de controle, disciplina e segurança sempre se sobressai em relação à 

educação. Nesse sentido, os elementos descritos até aqui parecem confirmar o 

argumento colocado por alguns autores de que o trabalho de “punir educando” ou 

“educar punindo” está fadado ao fracasso, devido a problemas existentes do próprio 

modelo de sanção (SALLÉ, 2016). Isso fica claro a partir das casas de internação 

que apresentamos: as brasileiras (gaúchas e cariocas) e as francesas (EMP, CEF e 

QM). 

Vale ressaltar também que apesar das especificidades de cada uma dessas 

organizações, a oferta de serviços pelo Estado para a execução de medidas/penas 

para adolescentes está longe daquilo previsto nas normativas. Como discutimos até 

o momento, em cada contexto se pressupõem expectativas com relação aos 

adolescentes aos quais direcionam-se a sanção estatal que tornam razoáveis a 

ênfase no aspecto sancionatório, apesar das diferentes configurações em cada 

contexto. Por conta disso, nos parece ser necessário ressignificar o processo de 

sanção dado aos jovens, no sentido de que o modelo de responsabilização adotado 

pelo Brasil e pela França enxerga que é necessário utilizar-se da educação, contudo 
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recorre-se de forma intensa à coerção, o que se vê, por exemplo, a partir da 

utilização, de forma bastante controversa, da privação de liberdade (SALLÉE, 2016, 

p. 18). 
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