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RESUMO 

 

Trata-se de uma pesquisa que investiga o papel da leitura em espaços de crise, em que os 

sujeitos da pesquisa são autores de atos infracionais que cumprem medidas socioeducativas em 

privação de liberdade no Centro de Atendimento Socioeducativo de Internação Provisória e 

Internação Feminino – CASE de Cuiabá. Nessa perspectiva, este estudo apresenta diferentes 

percepções sobre a evolução histórica da criança e do adolescente, com base em instrumentos 

normativos e estudos que apontam a construção da infância como fenômeno social, cultural e 

histórico. Buscamos compreender e verificar as experiências de leitura/literatura das 

adolescentes/socioeducandas em contextos de crise, e como elas realizam suas práticas de 

leitura e letramento, assim como procuramos caracterizar o perfil e o papel dos professores e 

mediadores na orientação do processo das práticas pedagógicas da leitura na instituição 

pesquisada, além de analisar como a leitura auxilia no processo de subjetivação, construção ou 

re-construção de si. Para tanto, apontamos os estudos da antropóloga francesa Michèle Petit 

(2009, 2010,2013), que investiga a arte de ler em contextos de crise, e sobre a capacidade da 

leitura e da literatura de ajudar àqueles que entram em contato com ela a resistirem à 

diversidade. Apontamos os estudos da História e Sociologia da leitura, particularmente nas 

reflexões de Roger Chartier (1994,1999,2011) e Horellou-Lafarge e Segré (2010), os quais 

reconhecem a leitura como uma prática cultural e social ligada à história dos leitores, assim 

como destacamos o papel da mediação da leitura, posto que a prática da leitura/literatura é um 

aprendizado conquistado em longo prazo, e que a mediação é indispensável para o processo de 

formação e gosto pela leitura em todas as suas formas. Para delinear o estudo, buscamos a 

pesquisa bibliográfica, participante e qualitativa de cunho etnográfico, tendo como 

instrumentos técnicos a coleta de dados, a análise de conteúdo e questionários semiestruturados 

por meio de entrevistas e observação. Em síntese, observamos a partir das entrevistas realizadas 

que a leitura no espaço socioeducativo feminino - CASE era altamente desejável, seja pelas 

servidoras mediadoras, pela psicóloga e, principalmente, pelas adolescentes/socioeducandas, 

que vinham ampliando a retirada de livros no espaço destinado à biblioteca. Esta, apesar do 

pequeno acervo, contribuiu para amenizar a solidão dos quartos e para integrar as 

socioeducandas, que passaram a ler com regularidade.  

 

Palavra-Chave: Experiências de leitura/literatura; adolescentes/socioeducanda; práticas de 

leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

It is a research that investigates the role of reading in crisis spaces, in which the subjects of the 

research are actors of infractions, who comply with socio-educational measures in deprivation 

of liberty in the Center for Socio-educational Assistance of Provisional Hospitalization and 

Female Internment - CASE of Cuiabá. In this perspective, this study presents different 

perceptions about the historical evolution of the child and the adolescent as basis in normative 

and studies that point to the construction of childhood as a social, cultural and historical 

phenomenon. We seek to understand and verify the reading / literature experiences of 

adolescents / socio-educators in crisis contexts and how they carry out their reading and literacy 

practices, and how to characterize the profile and role of teachers and mediators in the 

orientation of the pedagogical practices process of the reading in the institution researched and 

analyze how the reading assists in the process of subjectivation, construction or re-construction 

of self. To that end, we point out the studies of the French anthropologist Michèle Petit (2009, 

2010, and 2013) that investigates the art of reading in contexts of crisis, and on the capacity of 

reading, and literature to help those who come into contact with it to resist diversity. We point 

out the studies of the History and Sociology of reading, particularly in the reflections of Roger 

Chartier (1994, 1999, 2011) and Horellou-Lafarge and Segré (2010), who recognize reading as 

a cultural and social practice, linked to the history of readers, thus highlighting the role of 

reading mediation, since the practice of reading / literature is a long-term learning, and 

mediation is indispensable for the process of formation and taste for reading in all its forms. In 

order to delineate the study, we searched for a bibliographical, participant and qualitative 

research of an ethnographic nature, with technical data collection, content analysis and semi-

structured questionnaires through interviews and observation. In summary, we observed from 

the interviews conducted that the reading in the female socio-educational space - CASE was 

highly desirable, either by the mediating servants, by the psychologist and, mainly, by the 

adolescents / socioeducandas, who were increasing the withdrawal of books in the space 

destined to the library . This, despite the small collection, contributed to soften the loneliness 

of the rooms and to integrate the socioeducandas, who began to read regularly.  

 

Keyword: Reading/literature experiences; adolescents/socioeducation; reading practices. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação justifica-se na crença de que as experiências e práticas de leitura 

protagonizadas por adolescentes que convivem em “espaços de crise” e ou instabilidade de 

qualquer natureza poderão contribuir para uma “alteração de suas subjetividades” e, 

consequentemente, para a re-construção de si, eis que o exercício da leitura proporciona a 

construção de sentidos (PETIT, 2010).  

Convém ressaltar que, nas buscas que procedi em bancos de dados de diversas 

universidades, não visualizei pesquisas que tratassem das experiências de leituras com 

adolescentes internas em centros de atendimento socioeducativo feminino, cuja análise vai além 

de um olhar pedagógico, mas, também, na atividade de simbolização e de construção de 

sentidos e significados que ocorrem por meio de apropriações singulares dos livros lidos pelas 

adolescentes socioeducandas em privação de liberdade.   

Nesse sentido, não posso deixar de exemplificar alguns elementos significativos 

trazidos por Michèle Petit, com o intuito de demostrar a contribuição da leitura em contextos 

de crise, observando que “tudo começa com situações gratificantes de intersubjetividade e, a 

partir daí, as leituras abrem para um novo horizonte e tempos de devaneio que permitem a 

construção de um mundo interior, um espaço psíquico, além de sustentar um processo de 

autonomização, a construção de uma posição do sujeito” (2010, p.32).  

Acredito que o papel da leitura não configura apenas um meio de conhecimento, mas, 

principalmente, a conquista de um direito fundamental na experiência humana, que auxilia na 

(re) organização e aprendizado das leis humanas dos autores de atos infracionais no contexto 

socioeducativo, bem assim de todos os indivíduos. Penso, a propósito, que é a partir de nossas 

experiências com a leitura, de forma global, que nos descobrimos como sujeitos sócio-históricos 

e nos legitimamos como cidadãos participantes de nossa cultura letrada e social.  

Em meus estudos para a construção da pesquisa, fui despertada para algumas reflexões 

sobre minhas experiências de leitura, em especial, em minha fase de minha infância e 

adolescência, vindo-me lembranças de que a transmissão da leitura não me foi oportunizada.  

No entanto, conheci o poder da leitura por experiência e gosto pessoal, em tempos, 

aliás, não menos difíceis. Posso dizer que alguns livros ou fragmentos de textos me acolheram 

de forma singular, possibilitando-me experimentar diversas formas de sentidos e significados 
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que a leitura/literatura nos proporciona, até mesmo, substituir a verdadeira realidade por uma 

aventura imaginária. A propósito, Antônio Candido (1995) diz que “não há povo e não há 

homem que possa viver sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de 

fabulação”.  

Embora a leitura seja reconhecida como um direito fundamental, nos deparamos com 

a problemática instalada em grande parte de nossa sociedade, a exemplo da baixa circulação da 

cultura escrita nas instituições familiares, escolares, bem como a ausência de bibliotecas nas 

escolas e nos bairros e a escassez de programas de leituras e mediadores da prática leitora. E é 

certo que tais situações vêm restringindo os direitos adquiridos e estabelecidos como 

fundamentais dos sujeitos em formação, conforme preceitua o art. 58 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente: (...) “respeitar os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto 

social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às 

fontes de cultura”. Como vimos, a leitura/literatura constitui um “bem indispensável à vida 

humana”, podendo, ainda, contribuir para o bem-estar e reconstrução de uma pessoa em 

situações difíceis.  

Contextualizando pela problematização apresentada, busquei conhecer as experiências 

de leituras das adolescentes em espaços de crise, pretendendo obter respostas às seguintes 

questões: O que leem as adolescentes privadas de liberdade? Quais são suas histórias de 

leituras? Quais os olhares que essas alunas imprimem a respeito das leituras que circulam em 

seus ambientes? Como seu olhar é atravessado por essas leituras? Quais os livros/textos que 

circulam nesse espaço? Como selecionam suas leituras? Como ocorre a mediação da leitura? 

Tais questionamentos acerca da referida temática têm sido o pano de fundo para a proposta a 

ser desenvolvida. 

As dificuldades de leitura constituem tema de interesse multidisciplinar nos meios 

educacionais, sociais, culturais e clínicos e em contextos diversos.  É a partir da leitura que 

construímos nossas visões e interpretações de mundo e da vida como um todo, constituindo-

nos como sujeitos sócio-históricos no meio em que atuamos. As reflexões quanto à função das 

experiências e práticas de leitura no contexto de adolescentes em espaços de crise podem ser 

observadas em trabalhos de diversos estudiosos.  

Nesse sentido, procurei fundamentar a pesquisa nos estudos de alguns autores que têm 

disseminado importantes contribuições em pesquisas sobre a leitura como prática social. Nessa 

direção, destaco os estudos desenvolvidos pela antropóloga francesa Michele Petit, em seus 

livros “Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva” (2009); “Leituras: do espaço íntimo ao 

espaço público” (2013) e “A arte de ler ou como resistir à adversidade” (2010). 
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 Sendo esta última obra de extrema relevância para o estudo em questão, quando a 

autora reflete sobre o papel da leitura em espaços de crise, cuja terminologia é usada para 

explicar que há espaços que representam a crise, seja ela, familiar, social, econômica, 

existencial, violência, prisões, entre outros, a que os sujeitos estão submetidos durante 

determinado período de suas vidas.  

A pesquisa também adota as contribuições teóricas de Jorge Larossa (2002, 2011, 

2016), que em suas obras dá destaque à relação entre linguagem, leitura e experiência. Desse 

modo, o pedagogo espanhol define experiência como “o que nos passa, o que nos acontece, o 

que nos toca. Não o que se passa, o que acontece, ou o que toca”. E continua: “a cada dia se 

passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece” (LAROSSA, 2002, 

p. 21).  

No que tange às discussões relativas à leitura e subjetividade, destaca-se a obra 

“Leitura Subjetiva e Ensino de Literatura” (2013), organizada por Annie Rouxel, Gérard 

Langlade e Neide Luzia de Rezende, em que os autores assentam suas teorizações em torno do 

leitor subjetivo. Em Apresentação, os coordenadores franceses Annie Rouxel e Gérard 

Langlade (2013, p. 20 e 23) destacam que “toda leitura gera ressonâncias subjetivas, 

experiências singulares”.  

Sobre essa leitura, os autores dizem que “a implicação do sujeito dá sentido à prática 

da leitura, pois ela é, ao mesmo tempo, o signo da apropriação do texto pelo leitor e a condição 

necessária de um diálogo com o outro, graças à diversidade das recepções de uma mesma obra”. 

Considerando a leitura como prática social, em que estão diretamente implicados o 

leitor, o texto e o autor, a presente pesquisa dá destaque aos estudos de Roger Chartier (1994, 

1999, 2011), desenvolvidos no campo da História Cultural, que destacam as dimensões social, 

histórica e cultural da leitura.  

No que se refere aos estudos sobre letramento e letramento literário, apoia-se nas 

discussões de autores como Soares (2003), Ângela Kleiman (2005, 2007) e Rildo Cosson (2006, 

2014), os quais evidenciam que o letramento literário possui uma configuração especial pela 

própria condição da existência da escrita literária. Segundo o autor, o processo de letramento 

que se faz via textos literários compreende não apenas uma dimensão diferenciada do uso social 

da escrita, mas, sobretudo, uma forma de assegurar seu efetivo domínio. Daí a importância de 

qualquer processo de letramento, “seja aquele oferecido pela escola, seja aquele que se encontra 

difuso na sociedade” (COSSON, 2006, p. 12).  

Outro embasamento teórico adotado para a consolidação da pesquisa é o da Estética 

da Recepção, que trouxe uma nova leitura sobre o texto e sua compreensão por parte do leitor. 
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Para Hans Robert Jauss (1978, 1994), a obra é condicionada pela relação dialógica entre 

literatura e leitor, enquanto Wolfgang Iser (1996) analisa o processo que vai do texto ao leitor.  

Além disso, procurei fundamentar a pesquisa na perspectiva sociológica de Chantal 

Horellou-Lafarge e Monique Sogré (2010), os quais evidenciam que a leitura é uma atividade 

integrada à vida cotidiana de cada um, porquanto, ela se tornou para nós uma atividade natural 

e indispensável, tal como nos alimentarmos e nos vestirmos. Segundo Horellou e Segré (2010, 

p. 13), o leitor, em geral, lê sob diferentes enfoques. Lê para saber que direção seguir e como 

se orientar, para consumir, diante das nossas necessidades e gostos, e, ainda, para compreender, 

informar-se, esclarecer-se. Buscamos também os estudos do crítico e sociólogo Antônio 

Candido (1985, 1995, 1998), o qual concede a literatura como manifestação universal de todos 

os tempos e “desenvolve em nós a quota de humanidade, na medida em que nos torna mais 

compreensíveis e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante” (1995, p. 249). 

Paralelamente a essas obras/estudos, pretendi situar, histórica e teoricamente, no 

amplo e multidisciplinar, outros campos de estudos sobre a leitura e a formação do leitor, 

perscrutando a diversidade de abordagens das práticas de leitura, de modo a melhor 

circunscrever o objeto de estudo em questão.  

Com o intuito de pesquisar sobre as experiências de leitura, busquei entrevistar 

algumas discentes em medidas socioeducativas de internação. Para tanto, requeri formalmente 

a autorização e anuência da Superintendência do Sistema Socioeducativo da Secretaria de 

Estado e Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH e, após o deferimento, a permissão do Juízo da 

Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, o que nos foi prontamente deferido. De posse 

desses documentos, juntei a autorização do comitê de ética e iniciei minhas pesquisas no Centro 

de Atendimento Socioeducativo de Internação Feminino – CASE. 

Como objetivo geral, procurei compreender e verificar as experiências de 

leitura/literatura dos adolescentes que vivem em espaços de crise, como realizam suas práticas 

de leitura e letramento e,  especificamente, analisar o percurso de leitura e letramento dos alunos 

em vulnerabilidade social; caracterizar o perfil e o papel dos professores e mediadores na 

orientação do processo das práticas pedagógicas da leitura na instituição pesquisada; analisar 

como a leitura auxilia no processo de subjetivação dos adolescentes em crise; observar os 

espaços coletivos de leitura em medidas socioeducativas e como os alunos reagem à prática de 

leitura neste espaço.  

Para delinear a pesquisa, lancei mão da pesquisa bibliográfica, participante e 

qualitativa de cunho etnográfico, tendo como instrumentos técnicos a coleta de dados, análise 

de conteúdo e questionários semiestruturados por meio de entrevistas e observação.  
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Feito isso, o estudo foi organizado em quatro capítulos, sendo que, no primeiro, 

apresentei o percurso metodológico, oportunidade em que evidenciei o cenário da pesquisa, 

bem como os caminhos que percorri para adentrar no campo de pesquisa, que ocorreu no Centro 

de Atendimento Socioeducativo de Internação Provisória e Internação Feminina, espaço 

integrado ao complexo Pomeri. Para tanto, explanei os procedimentos metodológicos da 

pesquisa, optando pela abordagem qualitativa de cunho participativo e etnográfico, além da 

coleta de dados, entre outras técnicas imprescindíveis para a boa qualidade e credibilidade do 

trabalho científico. A partir daí, busquei conhecer quem eram os sujeitos da pesquisa.  

No segundo capítulo apresentei uma leitura crítica da criança e do adolescente. A 

priori, procurei analisar o conceito jurídico de criança e do adolescente, posto que esses sujeitos 

se encontram em fase de desenvolvimento, devendo ser ontologicamente respeitados. 

 Desse modo, contextualizei a evolução histórica e doutrinária dispensada à criança e 

ao adolescente ao longo da história, evidenciando alguns contextos vividos por estes nos 

períodos da antiguidade à contemporaneidade, momento em apresentei práticas familiares 

vivenciadas no entorno da criança e do adolescente, bem como a desproteção humana e jurídica 

ocorrida nesse período. Ademais, expus marcos históricos e legais que contribuíram para a 

evolução e consolidação dos direitos da criança e do adolescente, a exemplo do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, trazendo, em seguida, algumas considerações sobre a adolescência, 

porquanto, para Ozorio (1992), é nessa fase que culmina todo o processo maturativo 

biopsicossocial. Finalmente, evidenciei alguns pensamentos sobre a adolescência em meio à 

exclusão social e medidas socioeducativas.  

No terceiro capítulo, enunciei os caminhos da teoria: a leitura como prática social. 

Apresentando estudos de alguns teóricos voltados para a história, os quais reconhecem a leitura 

como uma prática cultural e social, bem como os apontamentos da sociologia da leitura, ligada 

à história dos leitores, a qual se preocupa em conhecer como funcionam as relações sociais 

estabelecidas a partir da tríade interativa (obra, escritor e leitor) do sistema literário. 

Apontei, ainda, algumas considerações teóricas da antropóloga francesa Michèle Petit, 

que, ao longo de suas obras, evidencia diversas experiências literárias compartilhadas por 

jovens adolescentes em contextos de crise e/ou adversidades, e que, em contato com os livros, 

constituem momentos incisivos na construção da subjetividade. Por fim, busquei destacar o 

papel da mediação da leitura, observando que, para Petit (2010, p. 24), “o acompanhamento 

afetuoso e discreto de um mediador com gosto pelos livros fez com que a apropriação deles” 

(adolescentes em tempos difíceis) fosse desejada. 
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No capítulo quarto apresentei as experiências de leitura em espaços de crise. No 

referido capítulo, que é dedicado à análise dos dados, priorizei os dados referentes às 

experiências de leituras das adolescentes em privação de liberdade, procurando compreender o 

espaço que a leitura no Sistema Socioeducativo Feminino ocupa na vida das 

adolescentes/socioeducandas. Seguidamente, apontei seus contextos familiares, o percurso 

escolar e o ato infracional, bem como as perspectivas futuras enunciadas pelas adolescentes 

socioeducandas participantes da pesquisa, apresentando, em seguida, as considerações finais 

que a pesquisa me permitiu alcançar.  

Com todo o exposto, acredito que o presente estudo poderá contribuir de forma 

significativa para com as adolescentes socioeducandas participantes da pesquisa, além de lhes 

oportunizar uma interação social e pedagógica diferenciada de seus contextos, e que as 

narrativas acerca de suas reflexões e experiências de leitura/literatura de forma individual 

poderão proporcionar a elas momentos de bem estar espiritual e emocional. Segundo Petit 

(2010), a leitura permite iniciar uma atividade de narração que estabelece vínculos entre os 

fragmentos de uma história, dentre os que participam de um grupo e, às vezes, entre universos 

culturais.  

Beneficiará, também, a comunidade escolar, vez que contribuirá para com a formação 

dos discentes e docentes. Como contribuição, será entregue uma cópia da dissertação para o 

Centro de Medidas Socioeducativas – SEJUDH/MT, atendendo, a propósito, a solicitação da 

SEJUHD, bem como do CASE. 

 



 
 

1. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

1.1. CENÁRIO DA PESQUISA: CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DE 

INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E INTERNAÇÃO FEMININO - POLO CUIABÁ/MT 

 

O presente capítulo tem como finalidade apresentar os caminhos que percorremos para 

a construção do estudo de campo, que ocorreu no Centro de Atendimento Socioeducativo de 

Internação Provisória e Internação Feminina, espaço integrado ao Complexo Pomeri. Para 

tanto, definimos os procedimentos metodológicos da pesquisa, optando pela abordagem 

qualitativa de cunho participativo e etnográfico e coleta de dados, entre outras técnicas 

imprescindíveis para a boa qualidade e credibilidade do trabalho científico. A partir daí, 

apresentamos os sujeitos da pesquisa, bem como evidenciamos suas experiências de leituras e 

lembranças, sentidos e valores atribuídos à prática leitora realizada no interior do campo da 

pesquisa.  

O Centro de Atendimento Socioeducativo de Internação Provisória e Internação 

Feminino - CASE é uma instituição que pertence à Estrutura Organizacional Básica da 

Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, que, conforme o Decreto 

1018/2017, em seu artigo 1º, tem como uma de suas competências supervisionar, coordenar e 

controlar o Sistema Socioeducativo. 

O CASE, ambiente da pesquisa, está localizado no Complexo Pomeri, nome dado ao 

primeiro Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Mato Grosso. Conforme 

algumas etnias indíginas de Mato Grosso, a terminologia Pomeri significa um cerimonial em 

que os jovens passam por um processo de reclusão em torno de dezoito meses, período em que 

são preparados para o exercício da cidadania junto às suas respectivas comunidades, sendo uma 

transição, um tempo em que o índio passa por provas e processos para ele poder ser considerado 

um adulto, para ele poder caçar e até se casar.  

Em conformidade com as diretrizes da política de atendimento normatizada no artigo 

88, inciso V do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), encontra-se no Complexo Pomeri 

- Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Mato Grosso, outros órgãos 

destinados ao atendimento de crianças, adolescentes e jovens, tais como:  

Juizado da Infância e da Juventude – 1ª e 2ª Varas;  

Promotoria de Justiça da Comarca de Cuiabá - Infância e Juventude; 

Defensoria Pública - Núcleo da Infância e Juventude de Cuiabá;
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SEDUC - Escola Estadual Meninos do Futuro SEJUDH - Centro de        Atendimento 

Socioeducativo de Internação Masculina – Polo Cuiabá; 

SEJUDH - Centro de Atendimento Socioeducativo de Internação Provisória Masculina 

– Polo Cuiabá; 

SEJUDH - Centro de Atendimento Socioeducativo de Internação Provisória e 

Internação Feminina – CASE - Polo Cuiabá; 

SEJUDH - Casa de Semiliberdade; 

SESP - Delegacia Especializada do Adolescente – DEA 

SESP - Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente  

SESP - Projeto Rede de Cidadã; 

SESP - Centro Integrado de Segurança e Cidadania – CISC/Planalto. 

A integração operacional dos órgãos do Judiciário se dá preferencialmente em um 

mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial ao adolescente quando 

considerado autor de ato infracional (ECA art. 88, inc. V), e, ainda, para promover a defesa dos 

direitos do adolescente, bem como evitar que este seja transportado para inúmeros locais onde 

necessite ser atendido.  

Segundo os relatos da gestora do CASE feminino, a Unidade está localizada naquele 

espaço desde o ano de 2015, cuidando-se que o local era reservado para as adolescentes em 

semiliberdade. Para tanto, a Unidade passou por várias reformas e adequações, as quais ainda 

se mostram insuficientes para atender a nova demanda de socioeducandas.  

O CASE  tem capacidade para 20 socioeducandas, contando, em sua estrutura, com 

uma sala de aula onde as alunas/adolescentes e professores se reúnem de segunda a sexta feira 

para realização das atividades escolares, além de outras repartições, a exemplo dos alojamentos, 

banheiros, cozinha e refeitório, bem como os espaços administrativos.  

O trabalho escolar desenvolvido no espaço Socioeducativo Feminino está sob a 

responsabilidade da Escola Estadual Meninos do Futuro, anexa ao Centro de Atendimento 

Socioeducativo de Internação Masculino, também localizado no Complexo Pomeri, os quais 

estão vinculados à Secretária de Estado de Educação – SEDUC/MT.  

 Para atender os adolescentes em Medidas  Socioeducativas no Estado de Mato Grosso, 

a  Secretaria de Estado de Educação – SEDUC/MT desenvolveu o Projeto Educar, que originou-

se de um dos principais enfoques do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – 

SINASE/2012,  que é a natureza pedagógica e sancionatória da medida socioeducativa.  
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O Projeto Educar objetiva estabelecer critérios pedagógicos para o atendimento da 

demanda das Unidades Socioeducativas que atendem adolescentes e jovens que cumprem 

medidas socioeducativas de internação, na idade de 12 a 18 anos de idade, excepcionalmente, 

até 21 anos (SEDUC/MT - projeto educar – socioeducativo 2017).  

Há que se registrar a existência de um projeto de leitura criado na Unidade 

Socioeducativa pelas servidoras Jo e Máh, vinculadas à SEJUDH, as quais, além do oficio de 

conselheiras disciplinares, buscaram contribuir para a formação de leitura/literatura das 

adolescentes socioeducandas. Há, ainda, de se dizer que o acervo foi adquirido por doações 

particulares e por aquisição pessoal das idealizadores do projeto e dos demais servidores do 

CASE.   

Para colaborar com o acervo constituído no CASE, buscamos arrecadar algumas obras 

literárias. Dessa forma, enviamos um oficio à Secretaria de Estado de Cultura, bem como uma 

Livraria da Capital as quais contribuíram prontamente, disponibilizando diversas obras 

literárias, entre outros contribuidores particulares que, anonimamente, se dispuseram a 

contribuir com algumas obras literárias.  

 

1.2. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

O presente estudo está delineado para explanar o conjunto de procedimentos 

metodológicos a partir dos objetivos traçados que ampararam o processo de pesquisa proposto 

no estudo, bem como contemplar todas as variáveis propostas desse estudo, cujo foco de 

pesquisa se dará nas experiências e práticas de leituras de adolescentes em espaços de crise.  

A metodologia de pesquisa torna-se imprescindível para a boa qualidade e 

credibilidade do trabalho científico. Por isso, entendemos a necessária importância de sua 

classificação, quanto à sua abordagem, natureza, seus objetivos e procedimentos técnicos 

utilizados. O estudo tende a analisar seus dados indutivamente, abordando o nível de pesquisa 

descritivo, cujo objetivo primordial é descrever fatos ou fenômenos de determinado grupo ou 

estabelecimento de relações entre variáveis. 

Para desenvolvimento metodológico do trabalho, optamos pela abordagem qualitativa 

de cunho participativo, visto que visamos elaborar significados e as interpretações de um 

determinado fenômeno social, levando em conta que “o comportamento humano, muitas vezes, 

tem mais significados do que os fatos pelos quais ele se manifesta" (TRIVIÑOS,1987, p. 122). 

Afirma Godoy (1995, p. 58) que a abordagem qualitativa “(...) é a obtenção de dados 

descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador 
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com a situação estudada, para compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, 

ou seja, dos participantes da situação em estudo”. No mesmo entendimento, Gil corrobora, 

dizendo que (...) “métodos de pesquisas qualitativas estão voltados para auxiliar os 

pesquisadores a compreenderem pessoas e seus contextos sociais, culturais e institucionais” 

(GIL, 1999, p. 94,). 

Para delinear a pesquisa, lançamos mão da técnica de pesquisa bibliográfica, 

“considerada mãe de toda pesquisa” (GIL 1999, p. 65). Assim, procuramos fundamentar nosso 

estudo, a partir de materiais já elaborados constituído, principalmente, de livros, pesquisas, e 

artigos científicos, entre outros escritos.  

Por outro lado, o aporte metodológico etnográfico adotado em nossos estudos 

vinculou-se, em especial, à metodologia de convergências proposta por Michèle Petit, ligada à 

antropologia da construção do sentido, inerente ao exercício da leitura, vez que pode atuar como 

um equilibrador biopsicossocial, auxiliando na formação do sujeito e na internalização de 

valores no decurso do trajeto de vida, abrangendo de modo indireto seus impasses individuais 

e coletivos, conduzindo-o ao autoconhecimento, conhecimento do outro e ao conhecimento do 

mundo.  

Na obra “Etnografia da prática escolar” (1995), André adverte que o termo qualitativo 

abarca vários tipos de investigação, que vão desde o etnográfico, passando por metodologias 

que se utilizam da observação não-quantitativa, por trabalhos descritivos, históricos e até 

estudos clínicos e pesquisa-ação.  

A autora destaca que, sob a etiqueta de qualitativa ou interpretativa, propiciam-se 

novas percepções do fenômeno educacional. As vantagens das pesquisas qualitativas são 

apontadas por Vasconcelos (2002), pois se centram na possibilidade de responder a questões 

do tipo o que está acontecendo aqui, como os sujeitos participantes do fenômeno investigado 

compreendem-no ou interpretam-no, quais são as características desse fenômeno, que formas 

ele assume e que variações apresenta. 

Isso significa que algumas características servem de referencial para esse tipo de 

pesquisa: a) os dados coletados são predominantemente descritivos – são realizadas descrições 

de pessoas, situações, acontecimentos, depoimentos, fotografias, desenhos; b) a preocupação 

com o processo é muito maior do que com o produto – a preocupação se volta ao “como” se 

desenvolve a ação humana, “como” um determinado problema é discursivizado pelo sujeito 

participante da investigação, “como” são os procedimentos desenvolvidos pelos sujeitos; c) 

significados que os sujeitos atribuem aos fenômenos, às coisas e à sua vida – a preocupação se 

volta ao “por quê? ou ao “quando”?, e toda atenção deve ser dada à verbalização e ao jogo 
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cênico dos sujeitos entrevistados, com o objetivo de buscar captar a perspectiva dos 

participantes (VASCONCELOS, 2002, p. 282-283). Vale ressaltar que, nesta pesquisa, 

adotamos o método de cunho etnográfico, posto que: 

 

a etnografia é um esquema de pesquisa desenvolvido pelos antropólogos para estudar 

a cultura e a sociedade. Etimologicamente etnografia significa “descrição densa”. Para 

os antropólogos, o termo tem dois sentidos: 1) um conjunto de técnicas que eles usam 

para coletar dados sobre os valores, os hábitos, as crenças e os comportamentos de um 

grupo social; um relato escrito resultante do emprego dessas técnicas. (ANDRÉ, 1995, 

p. 27).  

 

Com base nos estudos de Vasconcelos (2002) apesentamos alguns procedimentos mais 

relevantes seguidos por pesquisadores de abordagem etnográfica. Tais como:   

 

a) vivência prolongada, convívio estreito e por tempo longo do pesquisador com os 

agentes ou sujeitos da pesquisa e com o ambiente em que atuam os sujeitos escolhidos; 

b) registro detalhado das condições sob as quais foram feitas as observações e 

coletadas as informações, porque podem ocorrer interferências na coleta de dados; 

c) análise dos atos e/ou fatos despida de preconceitos, mas de forma ingênua, por isso 

orientada por teorias que embasem a interpretação; 

d) análise de todos os fenômenos que caracterizam cada aspecto da cultura 

educacional, inclusive os rotineiros. Análise das regularidades das ações e busca de 

sentidos a elas, a partir de inferências; 

e) busca da interpretação dos sujeitos pesquisados, como eles veem cada fato ou ato, 

quais valores atribuem aos fatos ou atos, como comparam umas ações a outras no 

ambiente educacional; 

f) construção de mapas, esquemas, diagramas, com os dados coletados para facilitar a 

compreensão e interpretação do material levantado; 

g) nas entrevistas, buscar registrar o tom das verbalizações e os detalhes como reação 

não-verbais dos entrevistados, condição e local da entrevista, para descobrir os modos 

de pensar e de sentir dos sujeitos. (VASCONCELOS, 2002, p. 284-285).  

 

Segundo Marconi e Lakatos (2000, p. 77), os estudos descritivos têm como objetivo 

conhecer a natureza do fenômeno estudado, a forma como ele se constitui, as características e 

processos que dele fazem parte.  

Os objetivos de pesquisa, caracterizam-se como descritivos, posto que Gil (1999, p. 

44) “evidencia as pesquisas desse tipo têm como finalidade primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, ou, então, o estabelecimento de relações 

entre as variáveis”.  O pesquisador procura conhecer e interpretar a realidade, sem nela interferir 

para poder modificá-la.  

Acrescenta-se à pesquisa a aplicação da técnica de análise de conteúdo, a qual se 

configura como um processo de investigação utilizado na análise textual e quantificação do 

material qualitativo sobre o foco da pesquisa. A definição de Bardin (2000, p. 33) sintetiza os 

aspectos consensuais da técnica de análise de conteúdo: “(...) como um conjunto de técnicas de 
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análise das comunicações, por procedimentos objetivos e sistemáticos de descrição do conteúdo 

das mensagens (...)”.  

O objetivo principal da análise de conteúdo é a manipulação das mensagens, tanto do 

seu conteúdo, como da expressão desse conteúdo, a fim de evidenciar indicadores que permitam 

inferir sobre outra realidade que não a mesma da mensagem. Em termos de aplicação, a análise 

de conteúdo permite o acesso aos diversos conteúdos, explícitos ou não, presentes em um texto.  

Oliveira (2004) estabelece quatro exigências fundamentais para a aplicação desse 

método de pesquisa, a saber: ser objetivo; sistemático; abordar apenas o conteúdo manifesto e 

quantificá-lo. Assim sendo, a análise de conteúdo é um caminho metodológico com 

procedimentos explícitos de análise textual, que permite interpretar e descrever a realidade do 

ponto de vista dos entrevistados, a partir do discurso declarado pelos mesmos. 

 

1.2. PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

Para o acontecimento da coleta de dados, a priori, percorremos alguns caminhos 

imprescindíveis para adentrar no campo de pesquisa, para, assim, colher os dados necessários 

e objetivados no projeto de pesquisa ora aprovado pelo Programa de Pesquisa de Pós -

Graduação Stricto Sensu em Ensino, em parceria com as Instituições Universidade de Cuiabá 

e Instituto Federal de Mato Grosso.   

Dessa forma, buscamos conhecer primeiramente o diretor da Escola Meninos do 

Futuro - SEDUC/MT, localizada no complexo Pomeri, o qual não mediu esforços para que o 

projeto de pesquisa se concretizasse, assim como nos orientou sobre alguns caminhos para 

buscar as devidas autorizações.  

A vista disso, encaminhamos o projeto de pesquisa, junto ao pedido de autorização e 

anuência para o superintendente do Sistema Socioeducativo da Secretaria de Estado e Justiça e 

Direitos Humanos - SEJUDH, o qual se manifestou favoravelmente pela realização da coleta 

de dados no Espaço Socioeducativo.  

Dessa forma, providenciamos o pedido de autorização para o Juízo da Infância e 

Juventude da Comarca de Cuiabá, o qual não se opôs ao pleito, desde que a requerente 

respeitasse as diretrizes e princípios da Lei 12.594/2012, e que não ocorresse nenhuma violação 

ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e que, ainda, oficializasse à SEJUDH sobre a 

existência desse procedimento.  
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Assim, preenchidos os requisitos legais, a pesquisadora teve de reunir-se previamente 

com o superintendente da Unidade Socioeducativa para as devidas orientações e 

acompanhamento institucional da referida pesquisa.  

Cumprindo tais ordenanças, fomos convocados a conhecer pormenorizadamente o 

complexo Pomeri, especificamente a Escola Estadual Meninos do Futuro-SEDUC/MT, em 

anexo ao Centro de Atendimento Socioeducativo de Internação Masculino; Centro de 

Atendimento Socioeducativo de Internação Provisória Masculino e o Centro de Atendimento 

Socioeducativo de Internação Provisória e Internação Feminina - Polo Cuiabá, SEJUDH.  

Em meios às visitas e itinerários, fomos orientados sobre algumas normas, horários, 

entre outras regularidades estabelecidas nas Unidades Socioeducativas, além de sermos 

observados e questionados por alguns servidores da SEJUDH, sobre os modos da coleta de 

dados e sobre nossas intenções em relação à pesquisa.  

Entretanto, nosso intuito era aplicar a coleta de dados na Escola Estadual Meninos do 

Futuro, de modo que realizamos o pedido de autorização para o Juízo da Infância e Juventude 

da Comarca de Cuiabá, especificamente para a referida escola. Contudo, observamos, entre as 

falas e as visitas realizadas, que seria melhor para a pesquisa realizarmos a coleta de dados no 

Socioeducativo Feminino.  

Dessa forma, buscamos novamente o contato com as servidoras da Unidade Feminina, 

momento em que fomos informados que deveríamos providenciar um novo requerimento para 

Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, visto que requerimento anterior foi 

realizado especificamente para a Unidade Masculina. Assim, realizamos um novo pedido de 

autorização judiciaria, que também foi deferida.  

Logo após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa, agendamos a 

primeira visita, oportunidade em que fomos recebidos cordialmente pela gerente da Unidade 

Socioeducativa, bem como pelas técnicas (conselheiras disciplinares), entre outros servidores 

da Unidade. Nessa oportunidade, a propósito, foi entregue o Termo de Consentimento livre, 

feitos os devidos esclarecimentos para os representantes legais ou responsáveis pelas 

adolescentes, assim como o convite para participação no estudo, juntamente do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, com o intuito de iniciar o estudo de campo, ocasião 

em que seriam aplicados os primeiros questionários e entrevistas na Unidade Socioeducativa 

Feminino.  

A propósito, os passos iniciais empreendidos para adentrar no campo de pesquisa 

perduraram aproximadamente quatro meses, período, entretanto, de grande valia para a 

pesquisa. Nesse tempo, foram oportunizados uma vivência prolongada e um convívio estreito 



25 
 

com alguns sujeitos da pesquisa, bem como o conhecimento sobre o ambiente em que atuam os 

sujeitos escolhidos, vez que pudemos realizar observações e apontamentos que, sem esse 

tempo, não teriam ocorrido.  

Para tanto, partimos para os procedimentos técnicos eleitos para a coleta de dados, 

iniciando por um roteiro de entrevista semiestruturado e observação juntamente a 09 (nove) 

alunas/adolescentes socioeducandas, 01 (um) professor de português, 01 (um) coordenador 

responsável pela escolarização das adolescentes, os quais fazem parte da Secretária de Estadual 

de Educação – SEDUC/MT, além de 02 (duas) servidoras/conselheiras socioeducandas que 

realizavam o papel de mediação de leitura para com adolescentes, e 01 (uma) psicóloga, que 

interagiu de modo significativo com a pesquisa e pesquisadora desde a primeira visita na 

Unidade. De se cuidar que os três últimos entrevistados pertencem ao quadro da Secretaria de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos. 

Segundo Lakatos & Marconi (2000, p. 107), as técnicas de coleta de dados “são um 

conjunto de preceitos ou processos de que se serve uma ciência; são, também, as habilidades 

para usar esses preceitos ou normas na obtenção de seus propósitos”. Correspondem, portanto, 

à parte prática do conteúdo coletado e observado.  

Os dados levantados na pesquisa de campo foram levantados individualmente com 

cada participante da pesquisa, observando-se, entretanto, as normas de segurança que regem o 

sistema socioeducativo, bem como as normas técnicas e éticas de um processo de investigação 

científica. Para o processo de investigação, foram elaborados cinco roteiros de entrevista, com 

perguntas abertas e fechadas, com o propósito de cumprir os objetivos da pesquisa.  

Dessa forma, com o intuito de buscar as informações de campo para a pesquisa, as 

entrevistas foram pautadas por meio de interação estabelecida entre os sujeitos da pesquisa 

(pesquisador/entrevistador e entrevistado), bem como por meio de uma influência recíproca 

entre quem pergunta e quem responde.  

Para tanto, utilizamos os roteiros de entrevistas construídos de forma especifica para 

os entrevistados envolvidos na pesquisa, tais como: para as alunas/adolescentes 

socioeducandas; coordenadora pedagógica da escola; professor de português; 

técnicas/conselheiras da unidade, que no período da coleta de dados desenvolviam um projeto 

“informal” de leitura no espaço socioeducativo, e, por derradeiro, para a psicóloga da unidade, 

que atua com atendimento psicológico das adolescentes e suas famílias durante o período da 

medida socioeducativa.  

E, ainda, com o intuito de interpretar com maior clareza a análise dos dados, lançamos 

mão de apontamentos manuscritos para registrar algumas observações durante as gravações no 
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momento das entrevistas, a exemplo de comportamento gestual, olhares, postura, hábitos, 

intelectual, receptividade, tom das verbalizações, assim como as condições do local das 

entrevistas, para, assim, descobrir com maior profundidade os modos de pensar e de sentir dos 

sujeitos entrevistados.  

Dessa forma, ouvimos atentamente as verbalizações gravadas, para, assim, realizar a 

transcrição com observância fiel do que foi dito pelos participantes. Uma vez transcritas, foi 

realizada a leitura flutuante das transcrições, efetuada com referência às anotações detalhadas 

do pesquisador/entrevistador sobre o contexto da entrevista.  

O conteúdo integral das entrevistas, em forma de transcrições, será lido para se 

verificar os temas que emergiram nos diálogos, os quais serão observados conforme processo 

de investigação utilizado na análise textual e quantificação do material qualitativo sobre o foco 

da pesquisa.  

Como resultado, o percurso da coleta de dados perdurou por um tempo de dez meses, 

período em que pudemos, de forma satisfatória, estreitar o convívio com todos os envolvidos 

no espaço da pesquisa, além de conhecer de forma pormenorizada o espaço socioeducativo e 

escolar que vivem as adolescentes socioeducandas sujeitos da pesquisa. 

Pudemos, também, nesse espaço de tempo, participar de eventos festivos/ culturais 

com todos os participantes da pesquisa e com o corpo docente da escola – SEDUC/MT no 

socioeducativo, bem como com os agentes e técnicos da Unidade socioeducativa –SEJUDH, o 

que favoreceu a construção de parte de nossa pesquisa, testificou o método de cunho etnográfico 

adotado em nossa pesquisa.  

 

1.3. OS SUJEITOS: QUEM SÃO, COMO VIVEM E O QUE PENSAM 

 

Buscamos conhecer quem são as participantes da pesquisa por meio das histórias 

narradas pelos próprios sujeitos da pesquisa (jovens/adolescentes) e das demais entrevistadas 

participantes da pesquisa. Entretanto, procuramos focar com mais intensidade nos relatos das 

adolescentes em medidas socioeducativas de internação o que buscamos enunciar seus nomes, 

idades, escolaridades, como vivem e o que pensam.  

Em obediência ao comando da Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e ao Adolescente, 

procuramos resguardar a imagem e identidade das adolescentes socioeducandas, nomeando-as 

carinhosamente com cognomes que as identificassem com seus nomes de batismo, no intuito 

de não distanciá-las de suas identidades. Assim, apresentamos as adolescentes socioeducandas 
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participantes da pesquisa com seus respectivos cognomes: Graça, Cris, Tai, Babi, Ane, Karin, 

Rosa, Fabi e Mari.  

As adolescentes socioeducandas são concluintes da educação básica e estão em 

cumprimento de medidas socioeducativas de internação no Centro de Atendimento 

Socioeducativo de Internação Provisória e Internação Feminina – Polo de Cuiabá, por 

cometimento de ato infracional, o qual é considerado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 

em seu artigo 103, como conduta descrita como crime ou contravenção.   

A proposta de identificar os pensamentos e como vivem as jovens/adolescentes 

socioeducandas concluintes da educação básica em meios às adversidades nos impele a refletir 

sobre o lugar e o espaço em que situam essas adolescentes, bem como seus contextos de vida. 

De um modo geral, as socioeducandas sujeitos da pesquisa pertencem à faixa etária de 14 a 20 

anos.   

Das nove adolescentes entrevistadas, uma tem 20 anos, duas têm 18 anos, três têm 16 

anos, uma 17, uma 15 e outra, 14 anos. Importante salientar que a adolescente de 20 anos, 

cometeu o ato infracional ainda quando tinha 17 anos de idade. Contudo o mandado de busca e 

apreensão da adolescente somente foi expedido e cumprido após quase três anos do 

cometimento do ato infracional.  

Registre-se que três das adolescentes socioeducandas são moradoras de Cuiabá, As 

demais pertencem à circunscrição de Pontes e Lacerda, São Pedro da Cipa, Jaciara, Nova 

Mutum e Juara, posto que, no Brasil, há poucas Unidades de Internação para adolescentes do 

sexo feminino, estando a maioria delas localizada nas capitais.    

O tempo de cumprimento de medida socioeducativa das adolescentes participantes da 

pesquisa varia de 6 (seis) meses a 01 (um) ano. No entanto, no momento da entrevista, duas das 

adolescentes entrevistadas se encontravam internadas havia menos de 45 dias.  

Em meio a privações de liberdade, as socioeducandas vivem de acordo com a rotina 

da Unidade, já que, de acordo com o SINASE, é fundamental a elaboração de rotinas quanto 

aos horários das socioeducandas, a exemplo de despertar, participar das refeições, fazer sua 

higiene pessoal, cuidados com vestuários e ambientes, escola, oficinas, lazer, esportes, cultura, 

atendimentos técnicos, visitas, atividades externas e outras. 

Dessa forma, as adolescentes despertam por volta das 6h00 da manhã, com o intuito 

de se organizarem para irem à escola, de modo que, às 7h00, estão inseridas em seus contextos 

escolares, jornada que perdura até as 11h30min. Em seguida, são direcionadas para o almoço 

e, logo após, para o momento de descanso em seus alojamentos, até as 14h00. Entretanto, é 

comum a prática de leituras pelas adolescentes no momento de seu descanso. 
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Após o momento de descanso, a Unidade Socioeducativa oportuniza às adolescentes 

um período de convivência com as demais, através da prática do pátio livre, momento em que 

as socioeducandas têm a oportunidade de jogar dominó, dançar, cantar, lanchar, assistir 

televisão e realizar suas práticas de leituras e trocas de partilhas, ou, até mesmo, curtir a 

indolência.  Todavia, há um outro momento muito esperado por elas, tratando-se das aulas de 

educação física, as quais ocorrem uma vez por semana, além das aulas de violão. 

Outra atividade vivenciada pelas adolescentes em horários estabelecidos se dá na 

realização da limpeza do pátio, refeitório, banheiro, alojamentos, entretanto, as adolescentes, 

com suas colegas de alojamento, realizam rodízios para a limpeza dos espaços em comum. 

As adolescentes/socioeducandas vivenciam ainda, no espaço socioeducativo, as trocas 

dos livros lidos por elas, sendo que essa prática foi criada pelas servidoras da SEJUDH 

participantes da pesquisa, Jo e Máh, as quais têm desenvolvido um trabalho de mediação de 

leitura no espaço socioeducativo.  

Dessa forma, as adolescentes, acompanhadas ou vigiadas por uma agente da Unidade, 

caminham para o encontro com os livros, os quais permanecem em uma estante de aço no 

recinto da sala das conselheiras.  Entretanto, é comum ocorrer as trocas de livros entre as grades, 

porquanto há momentos em que as servidoras/mediadoras Jo e Máh estão ausentes para realizar 

as trocas dos livros, como ocorre nos feriados e finais de semana, ou estão envolvidas em outras 

atividades. Dessa forma, a pedido das adolescentes, os agentes ou outro servidor realizam a 

circulação dos livros, sem que elas saiam de seus alojamentos/quartos, os quais são protegidos 

por grades.  

Para aquelas adolescentes que apresentam um bom comportamento, são oportunizadas 

algumas atividades culturais, a exemplo do Cine Teatro, para assistir à peça “O Poeta 

Garimpeiro” baseado nos contos de Silvia Freire, entre outras opções culturais. Contudo, esta 

prática é realizada por manifestação e doações particulares da equipe do CASE, entre outros 

patrocinadores, ocorrendo ocasionalmente. Além disso, foi oportunizado para algumas 

adolescentes o curso de manicure e pedicura no interior do CASE.  

 Evidencia a psicóloga Mel1 que algumas adolescentes têm participado de oficinas de 

Direito Sistêmico, ou seja, sessões de Constelação Familiar, cujo trabalho tem sido amparado 

pela Secretaria da Infância e Juventude.  Vejamos o que afirma Mel:  

 

estive acompanhando algumas oficinas e entendo que essa técnica irá contribuir para 

o atendimento psicológico das adolescentes e para o processo reflexivo. O que foi 

                                                           
1 Servidora da SEJUDH. Trabalha com atendimento psicológico diretamente com as adolescentes e suas famílias 

durante o período da medida socioeducativa.  
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trabalhado lá realmente veio ao encontro das histórias das adolescentes participantes 

da oficina. Então, eu acredito que vai trazer um reflexo positivo pra elas. As 

adolescentes que eu acompanhei tiveram uma participação bem efetiva, já que 

realmente houve a entrega. Deu para notar que mexeu com elas. Acho que esse 

trabalho, mais para frente com outras constelações, trará mais significados para elas. 

 

Isto posto, apresentamos alguns pensamentos das socioeducandas em privação de 

liberdade, as quais, de um modo geral, contribuíram de forma harmoniosa para com a entrevista, 

sendo que algumas se apresentaram bem-humoradas, outras com olhares tristes e desconfiadas, 

umas se emocionaram ao narrar seus contextos de infância, familiar e como adentraram no 

mundo da criminalidade.  

Vejamos então algumas narrativas das adolescentes/socioeducandas participantes da 

entrevistadas sobre seus sentimentos. A socioeducanda Graça nos diz que:  

 

de início eu só sabia chorar, eu estava amamentando meu filho (...) aqui é muito ruim, 

mas deu para aprender muita coisa, me afastei de muita gente na rua, dei mais atenção 

para minha família. Dentro do convívio a gente aprende, só que aqui dentro a gente 

leva o que você quer, as coisas boas e as coisas ruins.  

 

A socioeducanda Tai, nos diz que: “fiquei só o ódio, por causa do meu filho, mas 

depois acostumei, mas às vezes penso que vou sair só o ódio daqui, a gente fica estressada, mas 

há momentos que é tranquila, outros, fico louca com vontade de quebrar tudo no CASE, mas o 

livro me ajuda”.  

Vimos nesse contexto vivido por Tai, que a leitura é uma necessidade fundamental 

para libertá-la do caos em que se encontra. À vista disso, enfatizamos o pensamento do autor 

Antônio Candido (1995), o que concede a literatura como um bem inegável, cujo caráter 

humanizador atende a necessidade de avaliar os sentimentos, à visão de mundo, o que contribui 

para organizar emocionalmente o sujeito, libertando-o do caos em que se encontra, por isto, o 

humaniza.  

E assim, complementa a socioeducanda Tai: “estou melhor do que antes, eu já quis 

matar para ir para o cadeião, já tenho 18 anos, queria matar qualquer um, para sair do 

socioeducativo e ir para cadeia”.  

A socioeducanda Babi nos disse que, não acreditava que estava presa, e que chorou 

muito por isso, não queria comer e falar com ninguém, mas depois viu que isso não adiantava. 

Babi, complementa sua fala: “Eu aqui vivo de boa, não brigo, eu aguento desaforo, se não o 

juiz não vai me liberar e ainda me deixara por mais tempo no socioeducativo”. 

No entanto, Babi, faz a seguinte reflexão: “aqui a gente tem uma experiência boa”, 

porém sustenta o pensamento da incerteza em relação se cometerá ou não novos atos 

infracionais quando estiver em liberdade. Apesar disso, Babi cultiva em seus pensamentos que 
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estando novamente em privação de liberdade perderá sua juventude o que implica a perda de 

sua juventude e na desestruturação de sua vida.  

Já, para a adolescente Karin, viver em espaços de crise é uma verdadeira derrota, visto 

que, a adolescente socioeducanda nutri pensamentos de que nunca imaginava que passaria por 

esta fase crítica de Sistema Socioeducativo, e enfatiza: “isso não tem como esquecer”. E finaliza 

sua fala nos dizendo que apesar de ser uma menina boa, é vingativa! 

Em relação à religiosidade, grande parte das socioeducandas exteriorizaram serem 

cristãs, ou seja, evangélicas, destacando, entretanto, que essa condição se deu em razão das 

tradições religiosas de seus familiares, revelando, entretanto, antes da privação de sua liberdade, 

já não frequentavam os cultos com frequência, mas, sim, esporadicamente. Elas sustentam, 

contudo, o pensamento de que, quando encontrarem-se em liberdade, voltarão a frequentar os 

cultos.  

 No tocante à maternidade, algumas das adolescentes socioeducandas entrevistadas 

experimentaram a maternidade ainda no início de suas adolescências. Entretanto, algumas 

socioeducandas adentraram no CASE ainda em período de amamentação, condição que as 

obrigou a forçar o desmame, o que gerou dores e desconforto para as mães socioeducandas, 

bem como para o bebês, visto que, na verdade, o leite representa, para o bebê, muito mais que 

um alimento, uma troca importante com a mãe, relação que é sempre carregada de carga 

emocional. 

A despeito de tais situações e sentimentos vivenciados em espaços de crise, a maioria 

das socioeducandas se sente entristecida e desanimada, primeiramente, por estar em situação 

de privação de liberdade, e, ainda, por quase ou de forma nenhuma receber visitas e apoios de 

seus familiares, mas, principalmente, porém estar longe de seus filhos. Entretanto, algumas 

adolescentes alegam que a privação de liberdade tem contribuído para propiciar momentos de 

reflexões, principalmente, sobre os modos de pensar, agir, a exemplo dos passos errantes que 

as levaram para o mundo do crime. 

 



 
 

2.  POR UMA LEITURA CRÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCÊNTE 

 

2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA E DOUTRINÁRIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

O presente capítulo tem por finalidade pesquisar e discutir diferentes percepções sobre 

a criança e adolescente. A priori, buscamos analisar o conceito jurídico da criança e do 

adolescente, posto que esses sujeitos se encontram em fase de desenvolvimento, devendo ser 

ontologicamente respeitados.  

Posto isso, procuramos contextualizar a evolução histórica e doutrinária dispensada a 

eles ao longo da história, evidenciando, para isso, alguns contextos vividos por eles nos 

períodos da antiguidade à contemporaneidade, momento que apresentamos práticas familiares 

vivenciadas no entorno da criança e do adolescente, bem como a desproteção humana e jurídica 

ocorrida nesse período.  

Ademais, expomos marcos históricos e legais que contribuíram para a evolução e 

consolidação dos direitos da criança e do adolescente, a exemplo do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, trazendo, em seguida, algumas considerações sobre a adolescência, visto que é 

nessa fase que culmina todo o processo maturativo biopsicossocial (OZÓRIO, 1989). Por fim, 

evidenciamos alguns pensamentos sobre a adolescência em meio à exclusão social e medidas 

socioeducativas.  

A análise histórica, jurídica e antropológica sobre a criança e o adolescente possibilita 

observarmos as enormes transformações ao longo do tempo, bem como nos propicia ilustrar 

significativas considerações que impulsionaram tais evoluções, posto que a particularidade dos 

direitos da criança e do adolescente é decorrente de um longo processo histórico e doutrinário.  

Assim, abordaremos alguns direitos da criança e do adolescente, cujo intuito se dá em 

evidenciar os avanços de alguns paradigmas ocorridos na sociedade contemporânea em favor 

da criança e do adolescente, uma vez que esses sujeitos de direitos nem sempre existiram. 

A ausência de um sistema protetivo, ou pouco eficaz, foi, por um longo tempo, motivo 

de grande preocupação por parte da população mundial. Dessa forma, estudos e reflexões sobre 

a infância/criança e adolescência, de um modo geral, começaram a ter novos olhares nos 

campos psicológico, educacional, social, bem como no universo jurídico.   
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É certo que tivemos muitos avanços e conquistas em nossa sociedade, visto que os 

direitos da criança e do adolescente ganharam cada vez mais espaço no mundo contemporâneo. 

Contudo, não podemos olvidar que o presente é produto da soma de erros e acertos vividos no 

passado.  

Para aclarar a compreensão sobre a evolução dos direitos da criança e do adolescente, 

faz-se necessário conceituarmos quem são esses sujeitos. Para tanto, lançamos mão da definição 

nos verbetes do dicionário Online e do Minidicionário Sacconi (1996), da Língua Portuguesa, 

os quais conceituam a criança como pessoa de pouca idade, período que antecede a puberdade, 

pessoa que se comporta de modo ingênuo, imaturo ou infantil; pessoa com pouco juízo, ser 

humano que se começa a criar; menor de idade, na faixa dos 0 até 12 anos incompletos. 

A palavra adolescência é definida como o “período de desenvolvimento físico e 

psicológico que se estende do início da puberdade à maturidade, aproximadamente dos 12 aos 

20 anos, período de transição de desenvolvimento entre a juventude e a maturidade” (Sacconi 

1996, p.16). A Convenção dos Direitos da Criança, o mais amplo Tratado Internacional de 

Direitos Humanos já ratificado na história, validada pela Assembleia Geral das Nações Unidas 

– ONU em novembro de 1989, e adotada no Brasil desde 1990, define, em seu artigo 1º, que 

criança é “todo ser humano com menos de 18 (dezoito) anos de idade”. 

 Todavia, os conceitos de criança e adolescente e seus limites etários são variáveis, 

visto que os limites cronológicos da adolescência são definidos pela Organização Mundial da 

Saúde - OMS, instituição da Organização das Nações Unidas – ONU, entende que a 

adolescência constitui um processo fundamentalmente biológico de vivências orgânicas no qual 

se aceleram o desenvolvimento cognitivo e a estruturação da personalidade, que vai dos 10 aos 

19 anos de idade. No entanto, a ONU define jovens as pessoas entre 15 e 24 anos. Conquanto, 

a lei n.º 12.852/2013, que institui o Estatuto da Juventude, considera jovens as pessoas com 

idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos”.  

Diferentemente disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (2004) instituído 

pela Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, normatiza:  

 

Art. 2º.  Considera-se criança para os efeitos da Lei, a pessoa com até doze anos 

incompletos e adolescente é aquele entre doze e dezoito anos de idade.  

Parágrafo Único. Nos casos expressos em lei, excepcionalmente este Estatuto às 

pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.  

 

Importante observar que idade adotada para o cumprimento de medidas 

socioeducativas, aplica-se a sistemática apresentada na Lei Especial - ECA, como bem observa 

o artigo 2º. Entretanto, observamos que, para a doutrina jurídica, esse entendimento é 
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contrariado por vários estudiosos, entre eles, Albergaria e Nogueira, citados por Liberati, autor 

da obra “Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente” (2004, p. 16). Os autores 

argumentam que a definição da idade de 12 anos para o início da adolescência não coincide 

com a evolução biológica de uma fase para a outra.  

E, ainda, considera o doutrinador Nogueira, citado por Liberati (2004), que a 

determinação estabelecida no ECA sobre o início da adolescência aos 12 anos completos não 

deixa de ser uma temeridade, visto que, aos 12 anos, a pessoa ainda é uma criança, 

principalmente, nos casos em que o adolescente tiver que responder por ato infracional, através 

de processo com contraditório e ampla defesa.  

Contudo, observou Liberati (2004, p. 17), que, na realidade, “quando o Estatuto se 

referiu ao “estado” de criança e de adolescente, quis caracterizar aqueles seres humanos que 

estão em fase de desenvolvimento, devendo ser, de qualquer maneira, ontologicamente 

respeitados”.  

Em vista disso, salienta Liberati (2004) a idade cronológica, apesar de ser o quesito 

mais usado para conceituar criança e adolescente muitas vezes, não é o melhor critério, visto 

que está fundada tão somente no aspecto da idade, não levando em consideração outros aspectos 

do desenvolvimento humano.  

 

2.2. A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NA IDADE ANTIGA  

 

Apontam os estudos que, no período da antiguidade, os laços familiares afetivos ou 

consanguíneos não bastam para estabelecer parentesco, porquanto era necessário o laço do culto 

para reconhecer verdadeiramente os agnados. 

A família romana fundava-se no poder paterno marital, ficando a cargo do chefe da 

família o cumprimento dos deveres religiosos. Como autoridade familiar e religiosa, o pai 

exercia poder absoluto sobre seus filhos e esses viviam sob a autoridade paterna, enquanto 

vivessem na casa do pai, independentemente da idade, posto que não havia definição de maiores 

e menores, crianças e adolescentes, bem como não eram considerados merecedores de proteção 

especial. 

No Oriente Antigo, foi criada a primeira legislação escrita, o chamado Código de 

Hamurabi, constituído por com um conjunto de leis escritas cujo objetivo era propor a 

implantação da justiça na terra, a destruição do mal, a prevenção da opressão do fraco pelo 

forte, propiciar o bem estar do povo e iluminar o mundo. Contudo, a grande maioria de seus 

artigos taliônicos não correspondem à ideia de justiça.  
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Vejamos, então, algumas normativas de regulação e punição evidenciadas ao longo da 

história, as quais se estendem às crianças e aos adolescentes, e que disciplinam sobre alguns 

delitos contra as normas de família, adoção, substituição de crianças e ofensas aos pais.  

Previam os seguintes artigos do Código de Hamurabi (1728/1686 a.C): 

 

154º - Se alguém conhece a própria filha, deverá ser expulso da terra; 

185º - Se alguém dá seu nome a uma criança e a cria como filho, este adotado não 

poderá mais ser reclamado.  

186º - Se alguém adota como filho um menino e depois que o adotou ele se revolta 

contra seu pai adotivo e sua mãe, este adotado deverá voltar à sua casa paterna.  

193º - Se o filho de um dissoluto ou de uma meretriz aspira voltar à casa paterna, se 

afasta do pai adotivo e da mãe adotiva e volta à sua casa paterna, se lhe deverão 

arrancar os olho;  

192º - Se o filho de um dissoluto ou de uma meretriz diz a seu pai adotivo ou a sua 

mãe adotiva: "tu não és meu pai ou minha mãe", dever-se-á cortar-lhe a língua. 

195º - Se um filho espanca seu pai se lhe deverão decepar as mãos. (CULTURA 

BRASILEIRA, p. 18-25) 

 

Conforme visto, nota-se que exemplos históricos de desproteção jurídica à criança são 

encontrados desde a Antiguidade. Percebe-se que o Código de Hamurabi apontou os primeiros 

registros de normas reguladoras da adoção, ajustando ao adotado o poder e a liberdade de 

procurar sua família, unindo-se a ela.  

Evidencia-se, também, que a antiga legislação de origem Romana, conhecida como a 

Lei das Doze Tábuas, assim como outras leis primitivas, tipificava penas rigorosas e 

procedimentos severos. Em suas Tábuas, transparece claramente a falta de preocupação para 

com a criança e com o adolescente, vez que não considerava os filhos como sujeitos de direitos, 

mas, sim, como objetos de relações jurídicas. Vejamos os registros das relações do Pátrio Poder 

tipificados na Quarta Tábua, disponível no site Direitos Humanos – Dhnet.  

 

1.é permitido ao pai matar o filho que nasceu disforme, mediante o julgamento de 

cinco vizinhos; 2. O pai terá sobre os filhos nascidos de casamento legítimo o direito 

de vida e de morte e o poder de vendê-los; 3. Se o pai vender o filho três vezes, que 

esse filho não recaia mais sob o poder paterno; 4. Se um filho póstumo nascer até o 

décimo mês após a dissolução do matrimônio, que esse filho seja reputado legítimo 

(Direitos Humanos – Dhnet. 2018, p. 02). 

 

Diante desses mandamentos, observa-se que, em todos os âmbitos, o pater era 

considerado o chefe da família, de forma absoluta, vez que o estado não interferia em suas 

decisões no âmago de seu grupo familiar. Porém, o pátrio poder não era ilimitado, já que, se o 

pai vendesse o filho por mais de três vezes, perderia o direito paterno. 

Evidencia o item 1, descrito na Tábua Quarta, a nítida negação de direitos aos recém 

nascidos com deficiência, sendo comum o sacrifício de crianças doentes e malformadas, com 

intuito de desfazer-se de um peso morto para a sociedade. 
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Os estudos da jurista e autora Amin (2012, p. 44), enunciados no texto “Evolução 

Histórica do Direito da Criança e do Adolescente” apontam que a “exceção ficava a cargo dos 

hebreus, que proibiam o aborto e o sacrifício dos filhos, permitindo, contudo, a venda destes 

como escravos”.  E, ainda, Amin demonstra que os gregos mantinham apenas crianças 

saudáveis e fortes e o pai transferia para um tribunal do estado o poder da vida e criação dos 

filhos, com o objetivo de preparar novos guerreiros.  

Em Atenas, o menino ingressava na escola aos seis anos de idade, sob a guarda e 

responsabilidade de um pedagogo.  A eles eram ensinados, aritmética, literatura, música e 

educação física, poemas gregos, bem como se portar durante os eventos públicos e religiosos 

até atingir a idade de dezoito anos, vez que, depois dessa fase, iria atuar no serviço militar 

durante vinte e quatro meses. 

Nesse contexto, a mãe era responsável pelo crescimento físico e moral da criança. 

Entretanto, para o historiador e professor francês Marrou (1971, p. 362) a educação da criança 

caberia à mãe até os sete anos de idade, já que, após essa fase, a educação seria exclusiva do 

pai, por ser considerado o verdadeiro educador.  Acrescenta que, enquanto existirem mestres, a 

ação destes será sempre considerada semelhante à autoridade paterna. 

A posteriori, esses povos procuraram proteger alguns direitos da população 

infantojuvenil, e Roma, com sua antiga legislação (Lei das Doze Tábuas), se destaca por 

apresentar a distinção entre menores púberes (entre 16 e 18 anos de idade) e impúberes (menor 

absolutamente incapaz entre zero e 16 anos), trazendo um conceito que muito se assemelha com 

a capacidade absoluta e relativa de nossa atual legislação.  

 

2.3. A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE NA IDADE 

MÉDIA  

 

O período histórico da Idade Média foi marcado pelo crescimento da religião cristã, 

com seu grande poder de influenciar diversos sistemas jurídicos que estavam se desenvolvendo 

e aprimorando nessa época.  

Amin (2012, p. 45), aponta em seus estudos que o cristianismo trouxe uma grande 

contribuição para o início do reconhecimento de direitos das crianças, defendendo o direito à 

dignidade para todos, inclusive para os menores. A autora ressalta que o cristianismo trouxe 

como reflexão, em seus discursos, o enfraquecimento da severidade de tratamento na relação 

dos pais e filhos, enfatizando o dever de respeito, com base na prática do quarto mandamento 

do catolicismo, a saber, “honrar pai e mãe”. 
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A Igreja Católica, por meio de diversos concílios, outorgava proteção aos menores, 

passando a prever e aplicar penas corporais e espirituais para pais que abandonassem ou 

viessem a expor seus filhos. 

O cristianismo, também nesse contexto, trouxe uma significativa contribuição para o 

início do reconhecimento de direitos das crianças, vez que se posicionava no sentido do direito 

à dignidade para todos, inclusive, para os menores. Em contrapartida, os filhos nascidos do 

manto sagrado do matrimônio eram discriminados e deveriam permanecer à margem da 

sociedade e, por conseguinte, do direito, pois essas crianças representavam a prova viva e 

inconteste da violação do modelo moral de família determinado à época.  

Durante a Idade Média, antes da escolarização, as crianças e os adultos 

compartilhavam os mesmos lugares e situações, fossem eles domésticos, de trabalho ou de 

festas, visto que, na sociedade medieval, não havia a divisão territorial e de atividades em 

função da idade. 

 Pode-se afirmar que, já no final da Idade Média, percebe-se uma falta de sentimento 

para com a infância, entendendo que a criança está inserida no contexto da vida adulta, sendo 

a partir daí que as idades da vida começaram a ter importância. É fato que a sociedade 

tradicional medieval mal via a criança e o adolescente.  

Os estudos de Flavia Alcântara, demonstrado no texto “Representações de infância e 

literatura para crianças: duas faces de uma mesma moeda” (2010), evidenciam que os novos 

sentimentos do adulto em relação à infância fizeram com que passassem “do despudor à 

inocência”.  

Nessa época, não havia espaço para a família, mas, na verdade, o que não existiam 

eram os sentimentos e valores em relação à criança e ao adolescente. De “criancinha pequena”, 

ela se transformava imediatamente em “homem jovem”, sem passar pelas etapas da juventude.  

Os primeiros indícios a respeito do sentimento da criança evidenciaram muitas 

fragilidades, visto que ela passou a ser tratada como o centro das atenções, onde tudo lhe era 

permitido. No entanto, para Alberton autora da obra a “Violação da infância crimes 

abomináveis humilham, machucam, torturam e matam!” (2005) a criança passava a ser cobrada 

por meio de posturas rigorosas não condizentes para a idade, e ainda tendo responsabilidades e 

deveres de uma pessoa adulta.2 

                                                           
2 A partir do século XVIII, surge uma evolução sobre o entendimento do que significa o ser criança. Contudo, somente 

no século XIX que a criança passou a ser considerada como um sujeito de direitos afetivos, econômicos, educativos, 

transformando-se no sujeito central da família. 
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No clássico trabalho do historiador Philippe Ariès (1960/2006), a obra a “História 

Social da Criança e da Família”, o autor elucida uma vida dividida em fases, quais sejam, a 

primeira idade, que corresponde desde o nascimento até os sete anos de idade; a segunda idade, 

que ia dos sete aos quatorze anos, e a terceira idade, dos quatorze aos vinte e um anos. Tais 

fases ou etapas da idade não eram valorizadas pela sociedade, porquanto as crianças eram 

consideradas pequenos adultos, marcadas pela incompetência e falta de habilidades.  

 O historiador Phillippe Ariès buscou nas obras de artes e na literatura da idade 

medieval a ideia que prevalecia acerca da criança e da infância. Por volta do XII, a arte medieval 

desconhecia a infância ou não tentava representá-la. Para o autor, é mais difícil crer que essa 

ausência se devesse à incompetência ou à falta de habilidade. É mais provável que não houvesse 

lugar para infância nesse mundo” (ARIÈS 1981, p. 36). Demostra o autor que as crianças eram 

representadas com visíveis traços de adultos, quando não eram verdadeiros adultos, porém, 

representados numa estatura menor.  

Dessa forma, as imagens de crianças eram reproduzidas em homens miniatura, a 

exemplo da miniatura otoniana do século XI, onde o artista impunha aos corpos das crianças 

um sentido muito distante de nosso sentimento e de nossa visão. “O tema, a cena do evangelho 

em que Jesus pede que deixe vir a ele as criancinhas, (...). As miniaturas que se agruparam em 

torno de Jesus, oito verdadeiros homens, sem nenhuma das características da infância, foram 

reproduzidos em uma escala menor, apenas seu tamanho distingue dos adultos” (ARIÈS 1981, 

p. 50).  

Observa o autor que a arte medieval utilizava o traço da inocência das crianças, mas o 

corpo e o rosto eram do adulto, a inocência representada na nudez e a criança no tamanho.  

Em sua realidade diária, a criança sequer existia como infante, pois estava inserida 

socialmente ao mundo adulto, limitado a uma realidade construída para este. As crianças eram 

adultos em miniatura. Isto se pode perceber no diário da infância de Luís XIII, em que a criança 

começou a usar trajes como os de adultos, onde a roupa tornava visíveis as etapas do 

crescimento que transformava a criança em homem (ARIÈS, 1981, p. 58). 

Suas formas de se vestir tornavam os meninos pequenos homens e as meninas 

pequenas mulheres. Esta forma de se vestir, em particular, levaria a criança a entender-se em 

um mundo de adultos, o que revela a falta de sentimento quanto a este ser infantil, pois o mesmo 

seguirá nesse período os mesmos rumos que o adulto em sua trajetória diária. Ou seja, o mundo 

que servia ao adulto, na época, também servia para a criança. 

No século XVIII, entretanto, ao menos a criança de boa família, quer fosse nobre ou 

burguesa, não era vestida como adultos. Ela, agora, tinha traje reservado à sua idade, que a 
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distinguia dos adultos. Esse fato essencial aparece logo ao primeiro olhar lançado às numerosas 

representações da criança no início do século XVIII (AIRÈS, 1981, p. 57). 

Em relação à afetividade familiar, Ariès (1981, p. 26) nos traz o seguinte registro: “(...) 

a iconografia nos permite acompanhar a ascensão de um sentimento novo: O sentimento da 

família, (...) o sentimento era novo, mas não a família, embora esta, sem dúvida, não 

desempenhasse em suas origens o seu papel primordial”.  

Observa-se, nos dias de hoje, que sentimento familiar elevou em muito esse sentimento 

infantil que despertou da afetividade que foi retratada nas obras modernas, que trazem o pai de 

mãos dadas com o filho e sua esposa. O casal passa a ter momentos juntos talvez algo comum 

para nossos dias, até um pouco fará da realidade presente na sociedade do século XXI. 

Para a autora Alcântara (2010, p. 13), “a concepção de infância, longe de ser um 

conceito universal e abstrato, está ancorada em uma longa construção histórica, que passou da 

indiferenciação etária característica do período medieval a práticas culturais contemporâneas 

voltadas para o estudo conhecimento”. 

Observa, ainda, a autora (2010) que o processo de significação e, até mesmo, de 

“construção” da infância constitui-se num fenômeno social, cultural e histórico, tal como a 

crença na pureza e na inocência da criança.  

Importante salientar que o paradigma dos aspectos da idade, evidenciados ainda na 

Idade Média, contribuiu com novos olhares e pensamentos em relação à criança e ao 

adolescente na modernidade, tais como: culturais, sociais, educacionais, psicológicos, dentre 

outros não menos importantes para a construção e reconstrução da criança e do adolescente.   

Diante disso, os estudos de Heywood (2004), citado por Alcântara, evidenciam que, 

no século XIX, novos caminhos para o estudo e compressão dessa fase da vida humana foram 

abertos por cientistas e educadores. No entanto, ainda permanecia o sentimento de que a 

infância era um fenômeno “natural” determinante de uma imaturidade biológica.   

 Alcântara (2010) evidencia que, diante de tais situações, autores como Bujes (2005), 

Postman (1999), Steinberg e Kincheloe (2001), entre outros, contribuíram significativamente 

para a desconstrução da lógica de representação da infância pautada em uma natureza da 

“essência humana”, reafirmando seu caráter de construção social, histórica e cultural, 

considerando, ainda, que a criança está sujeita a mudanças sempre que grandes transformações 

culturais se verificam.  
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2.4. INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE  

 

A evolução dos direitos da criança e do adolescente vem ganhando força ao longo do 

tempo, movida por um pensamento de proteção e promoção de seus direitos. Em 1919 foi 

instituído o Comitê de Proteção da Infância, considerado o primeiro órgão governamental 

supranacional a priorizar e focar seu trabalho nas crianças.  

Para demonstrar a evolução dos direitos da criança e do adolescente, traçamos uma 

linha do tempo com os principais documentos e marcos internacionais que regulam a proteção 

e promoção dos direitos infantojuvenis, a saber, 1919: Criação do Comitê de Proteção da 

Infância; 1924: Declaração dos Direitos da Criança; 1945: Criação da Organização das Nações 

Unidas – ONU; 1946: Criação do Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF; 1948: 

Declaração Universal dos Direitos Humanos; 1959: Declaração Universal dos Direitos da 

Criança; 1985: Elaboração das Regras Mínimas das Nações Unidas para a administração da 

Justiça de menores – Regras de Beijing. 

De um modo geral, esses documentos analisam não somente a vontade do 

representante legal, mas, também, visam garantir a possibilidade de que as crianças e 

adolescentes possam exprimir suas opiniões e anseios, como verdadeiros titulares de direitos, 

conforme preconiza o princípio do melhor interesse da criança, instituído no Estatuto da Criança 

e do Adolescente.  

Os estudos da jurista Amin (2012, p. 53-54) apontam que a Declaração dos Direitos 

da Criança, de 1924 (Genebra), promovida pela Liga das Nações, foi o primeiro documento 

internacional que expôs a preocupação no sentido de se reconhecer os direitos de crianças e 

adolescentes. Mas, foi somente com a Declaração Universal dos Direitos da Criança, adotada 

pela ONU, em 1959, que se deu o grande marco no reconhecimento de crianças como sujeitos 

de direitos, carecedoras de proteção e cuidados especiais. 

No ano de 1990 foi realizado o Encontro Mundial da Cúpula pela Criança, no qual 

representantes de 80 países, entre eles, o Brasil, assinaram a Declaração Mundial sobre a 

Sobrevivência, a Proteção e o Desenvolvimento da criança. Ainda, segundo a jurista e autora 

Amin (2012), a declaração firmou, entre outros princípios, a “proteção especial para o 

desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual; a educação gratuita e compulsória; a 

prioridade na proteção e socorro contra a negligencia, crueldade e exploração; a proteção contra 

atos discriminação”. 
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No entanto, as garantias e prerrogativas inerentes à criança e ao adolescente, em 

qualquer situação, só serão apropriadamente cumpridas a partir do momento em que as 

Organizações Internacionais e as Leis ratificadas pelas legislações nacionais forem cabalmente 

priorizadas e efetivadas. 

 

2.5. O CENÁRIO NACIONAL - EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS DA CRIANÇA  

 

No Brasil Colônia3, não havia uma codificação consolidada pátria, estando o território 

nacional regido pelas legislações e ordenações provenientes da metrópole, a qual estendia o seu 

âmbito de abrangência às terras coloniais americanas.  

Ainda, segundo os estudos de Amin (2012, p. 45), as ordenações do Reino tiveram 

larga aplicação, sendo mantido o respeito ao pai como autoridade máxima no seio familiar. 

Dessa forma, para garantir a autoridade parental, “era assegurado ao pai o direito de castigar o 

filho como forma de educá-lo, excluindo-se a ilicitude da conduta paterna se, no “exercício 

desse mister”, o filho viesse a falecer ou sofresse lesão”.  

Entendemos ser necessário elucidar as diversas fases e cenários que conceituam o 

percurso de vida das crianças e dos adolescentes, vez que estes vivem um dinâmico processo 

de desenvolvimento físico, mental, cultural, social, religioso, entre outros aspectos que 

interferem diretamente no comportamento social. 

Amin (2012, p. 45) relata que, no período da fase Imperial, havia preocupação com os 

infratores, menores ou maiores, e a política repressiva era fundada no temor, ante a crueldade 

das penas”. Escreve Tavares que, na vigência das Ordenações Filipinas, a imputabilidade penal 

era alcançada aos 07 anos de idade, sendo que, dos 07 aos 17 anos, o tratamento era similar ao 

do adulto, havendo, no entanto, certa atenuação na aplicação da pena. Já, para a idade de 17 aos 

21 anos, considerava-se jovens adultos, podendo sofrer a pena de morte natural (por 

enforcamento). A exceção era o crime de falsificação de moeda, para o qual se autorizava a 

pena de morte natural para maiores de quatorze anos (TAVARES, 2001, p. 51). 

De acordo com o texto da jurista e autora Amin (2012, p. 45-51), o Código Penal do 

Império, de 1830, principiou o exame da capacidade de discernimento para a aplicação da pena, 

sendo tipificado na lei penal que menores de 14 anos eram inimputáveis. No entanto, se 

                                                           
3 O Brasil Colônia, na História do Brasil -  época que compreende o período de 1530 a 1822. 
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houvesse discernimento para os compreendidos de 07 a 14 anos, estes poderiam ser 

encaminhados para casas de correção, podendo ali permanecerem até os 17 anos de idade.  

O primeiro Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, promulgado em 1890, 

prescrevia que os menores de 09 anos eram inimputáveis, sendo mantida a verificação do 

discernimento para os adolescentes de 09 e 14 anos. Já, relativamente aos sujeitos de 17 anos, 

estes eram apenados com 2/3 da pena do adulto, porquanto, tal sistema obedecia a maioridade 

penal com base no subjetivismo biopsicológico, em detrimento do critério biológico, como 

evidencia o Estatuto da Criança e do Adolescente.    

Elencam os estudos de Amin que, no ano de 1551, foi consolidado o início da política 

do recolhimento, visto que, em paralelo ao campo não infracional, o Estado agia por meio da 

Igreja, fundando a primeira casa de recolhimento de crianças no Brasil, administrada pelos 

jesuítas, com o propósito de segregar crianças índias e negras da “má influência” dos pais. A 

autora aponta, ainda, que o início do período republicano foi marcado pela intensa migração 

dos escravos recém libertos. Dessa forma, foram tomadas medidas urgentes para sanar os males 

sociais (doenças, sem tetos, analfabetismo). Para isso, fundaram-se entidades assistenciais e de 

práticas de caridade. 

Evidencia-se nesse contexto que o pensamento social era oscilante, entre assegurar 

direitos ou “se defender” dos menores. Entre 1906 a 1908, foram criados várias espaços de 

recolhimentos, os quais eram divididos em escolas de prevenção para educar menores 

abandonados e escolas de colônias para internação, que tinham como objetivo regenerar 

menores em conflito com a lei.  

Por meio de influências externas e discussões internas, nasce a Doutrina do Direito do 

menor, instituída com base no binômio carência e delinquência, constituída como a fase da 

criminalização da infância pobre. Nesse cenário, havia um pensamento geral de que o Estado 

teria o dever de proteger os menores, mesmo que suprimindo suas garantias, desenhando-se, 

assim, a Doutrina da Situação Irregular, em detrimento da Doutrina da proteção Integral, 

tipificada na Lei 8.069/90 – ECA, a qual reconhece a criança e o adolescente como sujeitos de 

direitos.  

No ano de 1926, foi publicado o primeiro Código de Menores do Brasil que tutelava 

os infantes expostos e menores desamparados, o qual veio a ser substituído pelo conhecido 

Código Mello Mattos – CMM, idealizador da nova lei e também o 1° juiz de Menores do Brasil. 

O CMM constituiu marco jurídico institucional no Brasil, posto que foi um código de detalhada 

elaboração e preocupações sociais avançadas para a época. As leis que o sucederam 

evidenciaram poucas modificações em relação ao seu conteúdo. 
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O Código Mello Mattos foi elaborado exclusivamente para o controle da infância 

abandonada e dos delinquentes de ambos os sexos, menores de 18 anos. E constituiu o primeiro 

diploma legal a dar um tratamento mais sistemático e humanizador à criança e ao adolescente, 

consolidando normas esparsas anteriores e prevendo, pela primeira vez, a intervenção estatal 

nesta delicada seara social.  

No campo infracional, o CMM previa que crianças e adolescentes com até 14 anos 

eram objetos de medidas punitivas com finalidade educacional. No entanto, os sujeitos, entre 

14 e 18 anos eram passíveis de punição, porém, com responsabilidade atenuada. Dessa forma, 

a lei uniu Justiça e Assistência. Visava o Código de Menores estabelecer diretrizes claras para 

o trato da infância e juventude excluídas, regulamentando questões como trabalho infantil, 

tutela e pátrio poder, delinquência e liberdade vigiada, evidenciando-se, assim, toda sua 

autoridade centralizadora, controladora e protecionista sobre a infância pobre, potencialmente 

perigosa.  

Em 1943, foi instaurada uma Comissão Revisora do CMM, cujo trabalho de 

elaboração constituía-se na elaboração de um código misto, envolvendo os aspectos sociais e 

jurídicos, vez que havia sido diagnosticado que o problema das crianças era, principalmente, 

social. Contudo, após o golpe militar, a comissão foi desfeita e, consequentemente, os trabalhos 

foram interrompidos.  

Nesse contexto, também foi criado o Serviço de Assistência ao Menor -  SAM. 

Tratava-se de um órgão do Ministério da Justiça, equivalente um sistema de internação para o 

menor de idade e que tinha como orientação correcional-repressiva, ou seja, previa o 

atendimento diferente para o adolescente autor de ato infracional e para o menor carente e 

abandonado.  

No entanto, na década de 60, o SAM foi marcado por desvios e críticas, vez que, não 

cumpria e se distanciava de seus objetivos iniciais, com desvios de verbas, superlotação, ensino 

precário, incapacidade de recuperação dos internos, fatores que motivaram a extinção no ano 

de 1964, sendo, logo em seguida, criada a Fundação Nacional do Bem Estar do Menor -

FUNABEM, baseada na Política Nacional do Bem Estar do Menor - PNBEM, com gestão 

centralizadora e verticalizada.  

Nesse interim, houve um grande retrocesso em relação aos direitos da criança e do 

adolescente. A responsabilidade penal desses sujeitos foi reduzida para 16 anos, situação em 

que os menores entre 16 a 18 anos eram avaliados pelo critério subjetivo da capacidade de 

discernimento, período este que perdurou por aproximadamente um ano. Felizmente, no ano de 

1968, retornou-se ao regime anterior com a imputabilidade aos 18 anos de idade.  



43 
 

No final dos anos de 1960 e início da década de 1970, iniciam-se novos debates para 

a reforma ou criação de uma legislação menorista. Dessa forma, em 1979, foi publicado o 

Código de Menores, que consolidou a doutrina da Situação Irregular, que consubstanciava a 

cultura da internação para carentes e delinquentes, já que a segregação era vista, na maioria dos 

casos, como única solução.  

No ano de 1990, a FUNABEM foi substituída pelo Centro Brasileiro para a Infância e 

Adolescência – CBIA, pelos mesmos sintomas que levaram à extinção do SAM. Essa normativa 

trouxe a significativa mudança terminológica, não mais se utilizando o estigma menor, mas, 

sim, “criança e adolescente”, expressão consagrada na Constituição da República de 1988 e nos 

documentos internacionais. 

 

2.6. ECA/1990: A CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA 

ADOLESCÊNCIA: MARCOS HISTÓRICOS E LEGAIS 

 

Houve intensas mobilizações populares nacionais e de atores da área da infância e 

juventude, embaladas pela pressão de organismos internacionais, a exemplo do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância - UNICEF, formando um movimento essencial para que o 

legislador constituinte se tornasse sensível a uma causa já reconhecida como primordial em 

diversos documentos internacionais de proteção à criança e ao adolescente.  

O Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua – MNMMR foi um dos mais 

importantes polos de mobilização nacional atuantes na área da infância e juventude, tinha como 

objetivo discutir e sensibilizar a sociedade para a questão das crianças e adolescentes rotulados 

como “menores abandonados” ou “meninos de rua”, bem como alcançar a garantia e ampliação 

dos direitos sociais e individuais de nossas crianças e adolescentes na Constituição de 1988.  

Os movimentos de defesa dos Direitos das Crianças e do Adolescentes conseguiram, 

assim, várias conquistas de suma importância, dentre as quais a aprovação dos textos dos artigos 

227 e 228 da Constituição Federal de 1988.  

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos 

às normas da legislação especial. 

 

As determinações elencadas no artigo 227 da CF/1988 determina e assegura os direitos 

fundamentais de todas as crianças e adolescentes, sem qualquer tipo de discriminação, 
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contrapondo, também, as teorias adotadas do Código de Menores, já revogado, que considerava 

as crianças e os adolescentes como objetos de medidas judiciais, com vistas à Doutrina da 

Situação Irregular tipificada na antiga lei.  

Dessa forma, a revolução constitucional colocou o Brasil no seleto das nações mais 

avançadas na defesa dos interesses infantojuvenis, para as quais as crianças e adolescentes são 

sujeitos de direitos e titulares de direito fundamentais.  

Para tanto, objetivando regulamentar e implementar novo sistema, foi promulgada a 

Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA,  que resultou 

da articulação de três vertentes:  o movimento social, os agentes do campo jurídico e as políticas 

públicas, embalados pelo ambiente extremamente propício de retomada democrática pós-

ditadura militar e promulgação de uma nova ordem constitucional, cabendo ao poder público, 

por meio das Casas Legislativas, efetivar os anseios sociais e a determinação constitucional.   

Passados 28 anos de sua publicação, o ECA ainda sofre críticas recorrentes, muito 

embora os avanços que ajudou a gerar sejam importantíssimos. Mas é indiscutível que o ECA 

ainda carece de maior movimentação em prol de sua efetividade e de sua implementação, de 

fato e de direito. A propósito, escrevem alguns críticos e defensores do ECA, no Site da Agencia 

Brasil:  

 

que principalmente para crianças e adolescentes em conflito com a lei, resta um 

sistema socioeducativo superlotado e incapaz de proporcionar reabilitação adequada. 

De outro, críticos afirmam que o sistema socioeducativo se tornou uma escola do 

crime e que o estatuto proporciona impunidade a jovens em conflito com a lei. Como 

remédio, reclamam o endurecimento da legislação, como a redução da maioridade 

penal e a ampliação do tempo de internação, que hoje é limitado a três anos. Os críticos 

pedem mais medidas de internação, enquanto os defensores do ECA entendem que o 

excesso dessas medidas altera do espírito do estatuto. (RODRIGUES, 2018).  

 

Percebe-se, pela explanação histórica, que a visualização da criança como detentora 

de direitos é uma visão muito recente e que devemos buscar desenvolver e aprofundar essa 

conceituação, vez que a criança é um ser humano provido de direitos, como todos os demais.  

Porém, mais do que isso, devemos criar condições para que haja um desenvolvimento 

digno e sadio de cada uma de nossas crianças, permitindo que elas se formem como verdadeiros 

cidadãos brasileiros.  

Após duas décadas de regime ditatorial e quase 60 anos de tentativas de reformulação 

do Código de Menores de 1927, foi promulgado no dia 13 de julho de 1990 o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), principal instrumento normativo sobre os direitos da criança 

e do adolescente, publicado por meio da Lei Federal de n.º 8.069/1990.  
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O ECA, assim como é chamado, constitui uma legislação precursora das normativas 

de direitos humanos, em um cenário mundial de compromisso com a Convenção sobre os 

Direitos da Criança e em um processo de redemocratização do País, com a Constituição Federal 

de 1988. 

 Com o advento do ECA, o Brasil aderiu a um novo paradigma de tratamento das 

questões relacionadas à proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, vez que dispõe, 

ao longo de seus artigos, sobre o sistema garantista da proteção integral.   

Importante salientar que a doutrina da proteção integral foi consagrada a partir da 

convenção da Organização das Nações Unidas - ONU, a qual serviu de inspiração para toda a 

legislação sobre a criança e o adolescente, na compreensão de que as etapas de vida desses 

sujeitos requerem atenção especial, por se tratar de seres em formação, portanto, em situação 

de absoluta prioridade. 

Segundo o Doutrinador Liberati (2004, p. 15), “essa nova visão é baseada nos direitos 

próprios das crianças e adolescentes, que, na condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, 

necessitam de proteção diferenciada, especializada e integral”. Na visão do professor, pedagogo 

e um dos principais colaboradores e defensores do ECA, Antônio Carlos Gomes da Costa (1990, 

p. 50-51), a doutrina da proteção integral constitui uma verdadeira “revolução copernicana” na 

área da infância e adolescência.  

 Para o professor foi construído um novo paradigma para o direito da criança e do 

adolescente, saindo de cena, formalmente, a doutrina da situação irregular, de caráter 

filantrópico e assistencial, a qual se limitava a quatro tipos de menores, quais sejam, os carentes, 

os abandonados, os inadaptados e infratores, assim como desaparece a gestão centralizadora do 

Poder Judiciário, a quem cabia a execução de qualquer medida referente aos menores que 

integravam o binômio abandono-delinquência.  

Portanto, o novo sistema constitui um modelo democrático e participativo, em que a 

família, sociedade e Estado são cogestores do sistema de garantias de uma infância e 

adolescência dignas, saudáveis e protegidas. Dessa forma, o novo paradigma não se restringe 

apenas à infância e juventude carente, protagonista da doutrina da situação integral, mas, sim, 

a todas as crianças e adolescentes lesados em seus direitos fundamentais. 

Por conseguinte, a doutrina da Proteção Integral, adotada na Constituição de 1988 e  

pelo ECA, em 1990, oportunizou às crianças e aos adolescentes o reconhecimento como 

pessoas em desenvolvimento, independentemente de sua condição social, já que o novo 

paradigma tem como fundamentos o reconhecimento da criança e do adolescente como  de 

sujeito de direitos, e da infância como fase especial do processo de desenvolvimento, assim 
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como a adoção da prioridade absoluta, pela qual “entende-se que a criança e o adolescente 

deverão estar em primeiro lugar na preocupação dos governantes” (LIBERATI, 2004, p. 18).  

Frisa-se que a proteção dos menores de 18 anos é um dos objetivos primordiais do 

estatuto, vez que o ECA possibilita a eles um desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, 

ajustados com os princípios constitucionais da liberdade e da dignidade, os quais contribuem 

para a formação desses sujeitos de direitos para a vida adulta em sociedade. 

Correlacionado com a Constituição da República de 1988, o ECA/1990 materializa e 

garante direitos fundamentais que se mostram indispensáveis à formação do indivíduo ainda 

em desenvolvimento, elencados no artigo 227/CF, sendo eles: o direito à vida, à saúde, à 

liberdade, ao respeito e à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à educação, à cultura, 

ao esporte e ao lazer, à profissionalização e à proteção no trabalho, bem como políticas de 

atendimento e medidas protetivas e/ou medidas socioeducativas, entre outras providências. 

Nesse sentido, o artigo 3º do Estatuto assim normatiza: 

 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-

se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

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

liberdade e de dignidade. 

 

Como se pode notar, os direitos fundamentais da criança e do adolescente são os 

mesmos direitos de qualquer pessoa humana, garantidos na Constituição Federal e consignados 

no ECA. O Estatuto, em seu artigo 2º., nos traz a definição de criança e de adolescentes em 

relação ao aspecto da idade. Em linhas gerais, o artigo “considera criança a pessoa até doze 

anos de idade incompletos, e adolescente aquele entre doze e dezoito anos de idade incompletos. 

E, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente às pessoas entre dezoito e vinte e um 

anos de idade”. 

Para Liberati (2004, p. 16-20) a definição etária normatizada no artigo 2º, caput do 

ECA/90, é tão somente para distinguir o atendimento socioeducativo, visto que a definição de 

conceitos de criança e adolescente está alicerçada apenas no critério biológico, inobservados os 

aspectos biopsicossociais que envolvem esses seres em condições de desenvolvimento.  

Para o autor, um dos objetivos de definir o conceito de criança e adolescente encontra-

se na delimitação de medida que poderá ser aplicada em caso de infração cometida por esses 

sujeitos, uma vez que, para as crianças, emprega-se as medidas de proteção, enquanto, para os 

adolescentes, as medidas socioeducativas. No entanto, em qualquer circunstância, as crianças e 

adolescentes usufruem dos mesmos direitos fundamentais, os quais asseguram o seu pleno 

desenvolvimento. 



47 
 

No que tange os direitos fundamentais da criança e do adolescentes elencados e 

assegurados no artigo 4º do Estatuto, o direito à vida e à saúde destaca-se por sua importância, 

sendo indispensável ao exercício de todos os outros direitos. No entanto, não pode ser 

confundido como sobrevivência, pois o direito à vida implica o reconhecimento do direito de 

viver com dignidade, direito de viver bem, desde o momento da formação do ser humano 

(AMIN, 2012). 

Quanto aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, a Lei n.º 

12.594/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, em 

seu artigo 60, estabeleceu parâmetros mínimos para garantir o direito à saúde dos adolescentes 

em conflito com a lei, durante o cumprimento de medida.  

Segundo as diretrizes do referido diploma legal, a atenção à saúde do adolescente 

infrator compreende cuidados especiais com saúde mental, saúde sexual e reprodutiva e amparo 

à gestante privada de liberdade, que terá direito de permanecer com o filho durante o período 

de amamentação.  

Com advento do novo paradigma, a criança e o adolescente passaram a ter direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas, os quais são determinantes para o 

desenvolvimento da personalidade infantojuvenil, bem como sujeitos de direitos civis e sociais. 

De acordo com o Estatuto, o direito à liberdade é normalmente traduzido no direito de ir e vir, 

envolvendo, contudo, o estar e permanecer, ressaltando, no entanto, que a lei ressalva restrições 

legais a esse direito.  

Vimos que a liberdade preconizada no artigo 16º do ECA compreende também a 

liberdade de opinião e expressão; crença e culto religioso; liberdade para brincar, praticar 

esportes e divertir-se; participar da vida em família e comunitária, sem discriminação; participar 

da vida política, na forma da lei; buscar refúgio e orientação.  

Importante salientar que o Estatuto adverte, em seu artigo 18º, que “é dever de todos 

velar pela dignidade da criança e do adolescente, vedando qualquer tratamento desumano, 

violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”, posto que os direitos à liberdade e 

dignidade e ao respeito da criança e do adolescente estão revestidos de prioridade absoluta pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como a Constituição Federal, além de documentos 

internacionais em vigor no Brasil. 

Já o direito à educação, que também é reconhecido como direito fundamental e social 

elencado no rol do direitos fundamentais da Carta Magna, bem como nos artigos 205 e 214, 

assegurado, ainda, nos artigos 53 a 59 do ECA, que garantem à criança e ao adolescente 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, o direito de ser respeitado por 



48 
 

seus educadores, o acesso à escola pública próximo a sua residência (LIBERATI, 2004, p.53), 

bem como outros direitos não menos importantes.  

 Os estudos de Amin (2012, p. 95) evidenciam “que a educação é direito fundamental 

que permite a instrumentalização dos demais direitos. Sem o conhecimento não há a 

implementação universal, e, de fato, dos demais direitos”. O direito à educação tem como 

pressuposto o princípio da igualdade, de modo que todos os membros da sociedade tenham 

iguais condições de acesso ao conhecimento, podendo, ainda, ser bem sucedidos e reconhecidos 

como iguais. E, tal como um direito, a educação, em nosso ordenamento jurídico, é estabelecida 

como um dever.  

Outrossim, preconiza o artigo 205 da Constituição Federal de 1988: “A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Nesse contexto de direitos e deveres, aborda 

Amin (2012, p. 98), deve ser assegurado aos “adolescentes infratores, em cumprimento de 

medidas socioeducativas, o direito à educação como parte integrante do processo de 

ressocialização, devendo, ainda, ser proporcionado com qualidade e com maior ênfase aos 

valores sociais e morais”.  

 Elenca ainda a Lei 12.498/2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo – SINASE, em seu artigo 82, que os órgãos responsáveis pelo sistema de 

educação pública garantam a inserção dos adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas na rede pública de educação.  

Ademais, o Estatuto, fundado na doutrina da proteção integral, não só assegurou às 

crianças e adolescentes direitos considerados imprescindíveis ao ser humano, como o direito à 

vida, à saúde, à educação (...), mas, também, assegurou direitos vistos por muitos membros de 

nossa sociedade como secundários, a exemplo do direito à cultura, esporte e lazer, os quais são 

considerados direitos fundamentas para toda criança e adolescente, bem como se encontra 

tipificado no artigo 227 da Lei Maior.  

Com efeito, o artigo 215 da Lei Maior determina que o “estado garantirá a todos o 

pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 

incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”. Por consequência, o artigo 

59 do ECA preconiza que “os municípios, com o apoio dos Estados e da União, estimularão e 

facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer 

voltadas para a infância e a juventude”  
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E, ainda, para garantir os direitos protetivos e sociais aos adolescentes privados de 

liberdade, o ECA, em seu artigo 124, inciso XII, assegura especificamente o direito de “realizar 

atividades culturais, esportivas e de lazer”. De igual modo, os artigos 52 a 59  da Lei 

12.594/2012, que regula o SINASE, asseguram o direito à cultura, esporte e lazer, instituindo, 

no entanto, o  “Plano Individual de Atendimento” a ser desenvolvido com o adolescente em 

cumprimento de medidas socioeducativas, observando-se “a previsão das atividades de 

integração social”, cujo conceito inclui as atividades esportivas, culturais e de lazer, as quais 

deverão ser ofertadas durante a execução das medidas socioeducativas de cada adolescente, 

bem como outras previsões e registros das atividades dos adolescentes.  

Ademais, o Estatuto, após tratar dos direitos fundamentais das crianças e dos 

adolescentes, inova mecanismos legais destinados à promoção aos direitos sociais da criança e 

do adolescente. Dessa forma, o Estatuto prescreve, em seu artigo 86, a Política de Atendimento, 

que deverá ocorrer através de “um conjunto articulado de ações governamentais e não 

governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, bem como da 

sociedade.  

Para tanto, o Estatuto normatiza, nos artigos 87 a 97, sobre as linhas de ações e 

diretrizes da política de atendimento, assim como define os regimes das entidades que poderão 

executar o atendimento, estipulando, por último, os órgãos que poderão fiscalizar as entidades 

envolvidas no atendimento das ações sociais.  

Não obstante, a nova legislação – ECA/1990, instituiu atendimentos distintos de 

medidas destinadas às crianças e aos adolescentes quando constatada situação de violação de 

direitos ou ameaçados de ter seus direitos violados, assim como para adolescentes em conflito 

com a lei penal. 

Conforme evidencia Liberati (2004, p. 83), as medidas de proteção elencadas no artigo 

98 do ECA surgem exatamente quando os direitos fundamentais – direito à vida, à educação, 

ao lazer, à recreação, às convivências familiar e comunitária – forem ameaçados ou violados, 

proporcionando o restabelecimento da situação anterior.  

Ou, ainda, conforme evidencia o inciso III do artigo 98 do referido Estatuto, as crianças 

e adolescentes serão submetidos às medidas de proteção, na iminência de ameaça ou violação 

de seus direitos, em “razão de sua conduta”. Segundo Liberati (2004), a própria criança ou 

adolescente poderá se colocar em risco de ameaça ou violação de seus direitos, em “razão de 

sua conduta”, e esse comportamento poderá estar relacionado com a prática de ato infracional. 

À vista disso, a lei assegura tratamento protetivo, com o intuito de evitar que adolescentes 
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motivados por comportamento relacionado com a prática de ato infracional sofram prejuízos 

em seus direitos.  

 No entanto, cometendo o adolescente ato infracional, em face dele serão aplicadas 

medidas socioeducativas como meio de responsabilizá-lo pela conduta, as quais estão previstas 

no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tais como: “advertência; Obrigação de 

Reparar o Dano; Prestação de Serviços à Comunidade; Liberdade Assistida; Inserção em 

Regime de Semiliberdade e Internação em estabelecimento educacional”.  

Para Liberati, “a medida socioeducativa é a manifestação do Estado, em resposta ao 

ato infracional praticado por menores de 18 anos, cuja aplicação objetiva inibir a reincidência 

e tem a finalidade pedagógica-educativa” (LIBERATATI, 2004, p. 102). 

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, regulamenta a 

implementação e execução das medidas socioeducativas, com o intuito de buscar caminhos no 

enfrentamento de situações de violência que envolvem adolescentes enquanto autores de ato 

infracional ou vítimas de violação de direitos no cumprimento de medidas socioeducativas.  

Observa o Relatório Avaliativo ECA, 25 anos (2016, p.100-101), realizado pela 

Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que as “medidas de proteção e as medidas 

socioeducativas, cada qual com a sua integralidade, motivações e finalidades, interagem por 

uma simbiose, ainda que a responsabilização se sobressaia”.  

Dessa forma, o Estatuto deve ser compreendido como um limitador da arbitrariedade 

do Estado. Os dispositivos legais do Estatuto têm como objetivo materializar os princípios do 

respeito à condição peculiar de pessoa em processo de desenvolvimento e de prioridade 

absoluta. Essa prioridade deve ter em consideração a constante transformação de seus múltiplos 

aspectos: físico, mental, moral, espiritual e social, visto que as medidas socioeducativas não 

visam somente à responsabilização do adolescente, sendo também definidas, em seu conteúdo, 

como proteção integral, a fim de garantir a integridade e desenvolvimento psicossocial do 

adolescente. 

Em todo o exposto, vimos que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um 

instrumento normativo com capacidade de fazer uma verdadeira mudança na qualidade de vida 

de todas as crianças e adolescentes brasileiros. No entanto, não obstante as conquistas e avanços 

conquistados pelo ECA, os indicadores evidenciam que muito ainda há por fazer para garantir 

os direitos de crianças e adolescentes brasileiros (Relatório Avaliativo ECA, 25 anos - 2016, p. 

12). 
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Observa o Relatório Avaliativo ECA - 25 anos (2016, p. 14) que, existem muitos 

obstáculos para que as garantias, os princípios, as diretrizes e medidas estabelecidas no Estatuto 

se tornem realidade na vida de todas as crianças e adolescentes. Entre os principais obstáculos 

que implicam a não implementação dos direitos e garantias previstos no Estatuto se encontra a 

ausência de recursos e meios necessários para o desenvolvimento de ações e políticas públicas 

com maior efetividade.  

Concluindo, tem-se que cabe ao Estado a oferta mínima de serviços públicos de 

qualidade para que crianças e adolescentes alcancem oportunidades na infância e na 

adolescência, recebendo, assim, proteção e qualidade de vida.  

 

2.7. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE ADOLESCÊNCIA 

 

O tema adolescência tem ganhado cada vez mais espaço em discussões em diferentes 

lugares, a exemplo da mídia em geral, da universidade, igrejas, meios jurídicos, nas escolas, no 

poder público, além do imaginário social, bem como pelos profissionais de diversas áreas. Esse 

debate, percebe-se, vem colaborando para a construção de múltiplas compreensões e 

pensamentos sobre a adolescência e suas fases.  

É comum nos depararmos com declarações midiáticas que caracterizam a adolescência 

como uma turma de “esquisitos” e “diferentes”, e ainda os associam com violência, rebelião ou 

consumo de drogas, gerando, assim, uma imagem superficial, agressiva e peculiar por parte dos 

adultos acerca dos adolescentes.  

A definição da adolescência é amplamente abordada e de difícil consenso. Para o 

especialista em psiquiatria de criança e adolescente, Luiz Carlos Osório (1989, p. 10), a 

adolescência é uma etapa distintiva do homem, marcada por diversas mudanças, tanto físicas 

quanto psicológicas e comportamentais, influenciada por fatores sociais e culturais, e que 

poderá ser estabelecida como uma “etapa evolutiva peculiar ao ser humano. Nela, culmina todo 

o processo maturativo biopsicossocial do indivíduo. Assim, não podemos compreender a 

adolescência estudando separadamente os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e 

culturais”.  

À vista disso, as teorias da psicologia, apesar de considerarem a adolescência como 

um fenômeno biopsicossocial, oscilam sobretudo entre duas vertentes, ora cogitando a 

adolescência como um processo de natureza mais individual e subjetiva, enfatizando os 

aspectos biológicos e psicológicos, ora entendendo a adolescência como um aspecto sustentado 
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culturalmente, enfatizando os aspectos sociológicos, antropológicos, bem como políticos e 

ideológicos.  

Na linguagem jurídica, os conceitos estão definidos na Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 

1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Definindo a adolescência como 

a fase vai dos doze aos dezoito anos de idade incompletos, ou seja, o período imediatamente 

depois da infância.  

Para o ECA/90, a adolescência não se confunde com a juventude, visto que sua ênfase 

recai no adolescente, como assinala o próprio nome do documento. No entanto, a definição 

etária de jovem dada pela Organização das Nações Unidas - ONU e pelo Estatuto da Juventude 

engloba uma parte dos adolescentes. Sendo assim, é comum a utilização dos dois termos como 

sinônimos.  

Na obra Diálogos com o Mundo Juvenil as autoras de Corti e Souza (2012) apontam 

que, durante o século XX, a questão da adolescência e da juventude foi levantada por diversas 

correntes da área da psicologia e da psicanálise. No entanto, a ênfase dessas reflexões recaiu 

sobre a adolescência, sendo a juventude uma categoria menos utilizada.  As autoras ainda 

relatam haver diversidades de abordagens que reúnem mais de uma linha teórica em relação a 

adolescência.  

Apontam ainda as autoras (2015, p. 15) que, nas últimas décadas do século 20, há uma 

descronologização das referências cronológicas para a definição do ciclo de vida, visto que os 

limites temporais que estabelecem a passagem do adolescente para a vida adulta não observam 

mais, necessariamente, a uma sincronia, porquanto os modos comportamentais de ingresso à 

vida adulta requerem tempos diversos, sendo, portanto, não linear. Observa-se nos documentos 

legais uma variação dos termos de limites etários, como, por exemplo, no Estatuto da Criança 

e do Adolescente, da Organização das Nações Unidas - ONU e da Organização Mundial da 

Saúde, entre outros documentos.  

Os estudos de enunciados no texto “Adolescência: uma perspectiva crítica”, 

demostram que a concepção vigente na psicologia sobre a adolescência encontra-se 

estreitamente relacionada a “estereótipos e estigmas, desde que Stanley Hall identificou a 

adolescência como uma etapa marcada por mudanças significativas, as quais implicam em uma 

nova personalidade, diferenciada da personalidade da infância” (OZELLA 2002, p. 16). 

Segundo Ozella (2002, p. 16), essa concepção foi reforçada por algumas abordagens 

psicanalistas, o que chegou a se considerar uma ‘etapa de confusões, período de tormentos e 

conturbações’ caracterizado por anomalias de comportamento que se modificavam à medida 

que o indivíduo alcançava a maturidade sexual.  
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Conforme as reflexões de Aberastury, autora da obra “Adolescência Normal: Um 

enfoque psicanalítico” (2011, p. 88), “a adolescência foi motivo de contínuos estudos, que 

progrediram desde o considerar somente os problemas como o despertar da genitalidade, até o 

estudo das estruturas do pensamento, que localizam o jovem no mundo de valores do adulto”. 

Aponta a autora que os estudos no campo da psicologia, psiquiatria e da psicanálise 

tentaram compreender e descrever o significado dessa crise de crescimento que é acompanhada 

de sofrimentos, contradições e confusões. No entanto, as abordagens analisadas no campo da 

sociologia e da psicologia social lançaram luzes sobre essa “problemática”, permitindo-se, 

assim, vislumbrar algumas soluções dos problemas intrínsecos enfrentados na fase da 

adolescência.  

Alude ainda Aberastury (2011, p. 88-89) que alguns dos problemas da incompreensão 

dos adolescentes ocorrem por uma outra fase escondida sob o disfarce da adolescência difícil, 

como a de uma sociedade difícil, incompreensiva, oponente e inflexível. 

Para o psicanalista e professor Knobel, também autor da obra “Adolescência Normal: 

um enfoque psicanalítico” (2011) aponta que as mudanças biológicas que têm lugar na 

adolescência produzem grandes ansiedades e preocupações, posto que o adolescente tem de 

assistir, passiva e impotentemente, tais alterações físicas, que podem lhe alterar o humor, o 

comportamento e suas relações com a família e a sociedade. O autor explica que a “tentativa de 

negar a perda do corpo e do papel infantil provoca modificações no esquema corporal, que se 

tenta negar na elaboração dos processos de luto normais da adolescência” (KNOBEL 2011, 

p.47). 

Para Knobel (2011, p. 24-25), o período da adolescência é considerado por dois 

aspectos, sendo o primeiro um momento evolutivo do gênero humano, e o segundo, como 

resultante de fatores socioculturais. Assim, a adolescência é analisada como um “fenômeno 

específico dentro de toda a história do desenvolvimento humano e, por outro lado, como 

“expressão de caráter geográfico e temporal histórico social”.  

Aberastury (2011, p. 89-90) ainda relata que uma das características da adolescência é 

que a criança, queira ou não, vê-se obrigada a entrar no mundo dos adultos, o qual impõe 

mudanças de papel frente ao mundo exterior, que lhes exige certas condutas que são vividas 

pelo adolescente como uma invasão de personalidade, diante da qual a primeira reação afetiva 

do adolescente é refugiar-se em seu mundo interno desenvolvido em toda a sua infância.  

Para a autora, “entrar no mundo dos adultos - desejado e temido - significa para o 

adolescente a perda definitiva de sua condição de criança”, vez que este deixa de ser criança 

para passar a uma condição de maior responsabilidade.  
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Nesse contexto, o adolescente se confronta com diversas pressões e conflitos, 

especialmente por ter de definir seu papel na sociedade, seja para definir seus grupos de 

pertencimento, suas identidades, seus estudos, sua vocação, seja nas relações familiares e 

sociais. Diante disso, por vezes, lança mão de fórmulas mágicas para resolver seus problemas 

incompreendidos por muitos. Para os autores Pinsky e Bessa, essa fase pode ser assim definida:  

 

a adolescência é uma fase de metamorfose. Época de grandes transformações, de 

descobertas, de rupturas e de desenvolvimento. É por isso mesmos, uma fase da vida 

que envolve riscos, medos, amadurecimento e instabilidade. As mudanças orgânicas 

e hormonais, típicas, dessa faixa etária, podem deixar os jovens agitados, agressivos, 

cheios de energia de disposição em um determinado momento. Mas, no momento 

seguinte, eles podem ser acometidos de sonolência, de tedio e de uma profunda 

insatisfação com seu próprio corpo, com a escola, coma a família, como o mundo e 

com a própria vida. (PINSKY, BESSA 2004, p. 11) 

 

Como vimos, a fase da adolescência constitui um período de grandes transformações, 

transições e indefinições, e que, por consequência disso, “o adolescente se apresenta como 

vários personagens” frente aos pais, familiares e a sociedade, passando, assim, a ser interpretado 

com versões contraditórias sobre sua maturidade, sua bondade, sua capacidade, sua afetividade, 

seu comportamento e aspectos físicos.  

Knobel (2011, p. 28) menciona que o adolescente passa por desequilíbrios e 

instabilidades extremas, vez que evidencia comportamentos diversos, como, por exemplo, de 

“elação, de introversão, alternando com audácia, timidez, descoordenação, urgência, 

desinteresse ou apatia, que se sucedem ou são concomitantes com conflitos afetivos e crises 

religiosas”. Além disso, Knobel relata que o adolescente apresenta uma vulnerabilidade 

especial para assimilar impactos projetivos de pais, irmãos, amigos e de toda a sociedade.  

Para o autor, todos esses elementos caracterizados no adolescente enquadram-se como 

uma entidade semipatológica, à qual se denominou a “síndrome normal da adolescência”, que 

é perturbada e perturbadora para o mundo adulto, contudo, necessária para o adolescente, já 

que nesse processo estabelecerá sua identidade.  (KNOBEL 2011, p. 9) 

As reflexões de Corti e Souza (2012, p. 21) proferidas na obra “Diálogos com o Mundo 

juvenil: subsídios para educadores”, evidenciam que, para levar a cabo a complexa tarefa da 

construção de identidade, o adolescente lança mão de toda a sua experiência passada, como 

criança, sendo que, ao fazer isso, coordena suas potencialidades com as suas perspectivas de 

futuro.  

No entanto, o adolescente vai expandindo o seu repertório de saberes, habilidades, 

preferências e peculiaridades, entre outros elementos. Diante desse alargamento de repertórios, 

o adolescente passa a confrontar a imagem que constrói de si próprio com as imagens que os 
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outros lhe atribuem. E é justamente nesse jogo da intersubjetividade que sua identidade vai 

sendo construída.  

Não obstante, a formação da identidade é um processo dinâmico e suas raízes 

remontam à infância com a experiência de reciprocidade entre pais e filhos, e percorre todo o 

ciclo vital de nossas vidas. Contudo, é na adolescência que esse processo atinge seu ápice.  

Nessa concepção, Erikson, um dos teóricos mais importantes e influentes acerca da 

adolescência, apresenta a ideia de uma construção do sentido de identidade: 

 

os jovens devem tornar-se pessoas totais por seu próprio esforço, e isto durante um 

estágio de desenvolvimento caracterizado por uma diversidade de mudanças no 

crescimento físico, maturação genital e consciência social. Eu denominei sentido de 

identidade interior a totalidade a ser alcançada nesse estágio. A fim de experimentar 

a totalidade, o jovem deve sentir uma continuidade progressiva entre aquilo que ele 

vem sendo durante os longos anos da infância e o que promete converter-se num 

futuro antecipado; entre aquilo que se concebe ser e o que percebe que os outros veem 

nele e esperam dele. Individualmente falando, a identidade inclui a soma de todas as 

sucessivas identificações daqueles primeiros anos quando a criança queria ser, e era 

frequentemente forçada a tornar-se, aquilo que as pessoas de quem dependia queriam 

que ela fosse. A identidade é um produto único, que encontra agora uma crise a ser 

resolvida apenas através de novas identificações com os companheiros de mesma 

idade e com as figuras dos líderes, foi da família (ERIKOSON, 1972, p. 87). 

 

Os estudos de Erikson (1976), voltados à questão da chamada crise de identidade, 

ressaltam que o adolescente precisa de segurança frente a todas as transformações referentes à 

fase da adolescência, argumentando, ainda, que essa segurança ele encontra na forma de sua 

identidade.  

Assim, ressaltam as autoras Corti e Souza (2012), que a identidade não se coloca 

apenas como a descoberta de si mesmo, mas, também, como uma elaboração de sua orientação 

de vida, por meio de escolhas e caminhos trilhados pelos adolescentes, visto que a construção 

da identidade só é possível porque os adolescentes adquirem a capacidade de processar suas 

experiências a partir de seus esforços pessoais, de forma relativamente autônoma. Contudo, as 

possibilidades reais de autonomia variam de acordo com a classe social dos jovens, bem como 

com sua condição de gênero e etnia, entre outros aspectos. 

 Matsuda e Zorzato, autoras do texto “A Leitura Literária na Formação do Jovem”, que 

se encontra na obra “Juventude, Sociedade e Educação: ação social, extensão universitária” 

(2016, p. 32) enunciam que, na maioria das sociedades, a adolescência assume uma imagem 

“padronizada”.  

 Para as autoras os adolescentes desfrutam de objetos tecnológicos, organizam-se em 

grupos que têm em comum a aparência, como vestimentas, cabelos, maquiagem, o 

comportamento, assim como bares, clubes, restaurantes, etc., e as preferências culturais, 
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aderindo ao mesmo gênero musical, ou preferindo um tipo de literatura especifica, 

confrontando, às vezes, entre si, negando ou transgredindo regras e modos de condutas.  

Como bem observa Calligares cada grupo impõe facilmente a seus membros uma 

conformidade de consumo bastante definida. E, dessa forma, “todos os grupos se tornam 

também grupos de consumo facilmente comercializáveis. Organizados em identidades, os 

adolescentes se tornam consumidores ideais, por serem um público-alvo perfeitamente 

definido” (CALLIGARES 2000, p. 1). 

Explica Knobel, que na definição da “identidade adolescente, o indivíduo, como que 

em um comportamento defensivo, recorre à busca da uniformidade, que pode proporcionar 

segurança e estima pessoal. Dessa forma, surge o espírito de grupo para o qual o adolescente 

mostra-se tão inclinado” (Knobel 2011, p. 37).  Ademais, para os Autores, o grupo constitui a 

transição precisa no mundo externo para alcançar a individualização adulta.  

Dessa forma, Debesse (1946) citado por Ozella, um dos autores que dão maior 

visibilidade a essa fase da vida como natural e universal, propõe uma essência adolescente, 

visto que, para o autor, “a adolescência não é uma simples transição entre a infância e a idade 

adulta, ela possui mentalidade própria e um psiquismo característico desta fase”:  

 

erro pensar que a juventude muda conforme as épocas (...) acreditar que ela se 

identifica com sucessivos vestuários de empréstimo e que cada geração tem sua 

juventude é uma ilusão de moralista amador e apressado (...) por detrás do aspecto da 

juventude existe a juventude eterna, notavelmente idêntica a si própria no decurso dos 

séculos. (DEBESSE  1994, p. 15-16). 

 

Vimos que adolescência é marcada pelo surgimento de uma patologia natural fruto do 

desenvolvimento natural em que se encontra o adolescente, com sintomas próprios, como 

instabilidade, medos, crises de identidade e rebeldia, entre outros sintomas.  Portanto, a 

adolescência tem sido entendida como um período problemático, susceptível a todos os seres 

humanos.  

As reflexões de Wanda Junqueira Aguiar, enunciada na obra “Diálogos com o mundo 

juvenil: subsídios para educadores” (2012, p. 28-30), cuja abordagem se dá predominantemente 

na “perspectiva sócio histórica, que tenta entender a gênese social do indivíduo. Percebendo o 

homem como sendo um ser social e histórico.  

Dessa forma, relata Aguiar (2012, p. 29) que, embora reconheça o fenômeno chamado 

adolescência, que está relacionado com a ideia naturalística, a adolescência deixa de ser 

analisada como algo abstrato para ser vista como uma etapa que se desenvolve socialmente, 

posto ser possível observar que algumas características e experiências parecem comum aos 
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adolescentes, assim como é comum observar características que os distinguem. E isso ocorre 

porque a adolescência é constituída histórica e socialmente. 

Segundo a autora (2012, p. 30), as representações da adolescência “dependerão de 

fatores sociais, das relações cotidianas, das relações familiares e da compreensão das ideologias 

e representações sociais constituídas”.   

Outro movimento que ocorre com os adolescentes de forma significativa se encontra 

na capacidade de subjetivação, pensamento este defendido pelo teórico do ensino como 

processo social Lev Vygotsky, citado pelas autoras Corti e Souza (2012, p. 30), o qual entende 

que, na adolescência, há uma ampliação da capacidade de abstração, ocorrendo, de 

consequência, um movimento em que há grandes transformações, de modo que o adolescente 

experimenta mudanças nas funções psicológicas, ampliando, por conseguinte, sua capacidade 

de abstração/subjetivação.  

À vista disso, esse movimento traz consequências gigantescas para a relação ensino-

aprendizagem, podendo, por isso, o professor ousar com conteúdo mais abstrato, visto que, o 

adolescente estudante terá melhores condições de apoderar-se desses novos conteúdos. 

Contudo, para as autoras, há muitas mudanças cognitivas e afetivas, que devem ser 

entendidas a partir das relações sociais, posto que, o sujeito é afetado pelas características de 

nossa sociedade.  

Conquanto, é importante problematizar a concepção transitória da adolescência, até 

porque as idades da vida passam por movimentos transitórios. Contudo a adolescência possui 

um sentido e uma importância em si mesmo, que deve ser compreendida e respeitada pelas 

escolas, sociedade, comunicação de massa, enfim, por todos os seguimentos da sociedade, na 

busca por uma educação que consiga compreender e dialogar mais efetivamente com as 

necessidades dos adolescentes, a exemplos das significativas diferenças entre os adolescentes.  

Ainda assim, é preciso entender que a adolescência é um período dentro do percurso 

da vida para a constituição da identidade pessoal, cultural e social, a qual proporciona ao 

adolescente significados que, seguramente, são produzidos pelas representações que concedem 

sentido às experiências e experimentações das escolhas e caminhos a serem trilhados. 

 Por essa razão, faz parte desse momento da vida explorar as potencialidades 

individuais dos adolescentes, bem como as possibilidades do mundo, respeitando-se o espaço 

de novas identidades, ou seja, identidade em crise, que colabora para novas escolhas, o que 

implica a construção de novos sentidos. 
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2.8. ADOLESCÊNCIA, EXCLUSÃO SOCIAL E MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 

O contexto da exclusão social tem sido frequentemente discutido entre intelectuais e 

estudiosos de várias áreas do conhecimento, em virtude da pobreza, miséria e outros elementos 

não menos importantes.  

O autor Bursztyn (2000), ao estudar o processo de exclusão social, afirma que “a 

existência de desigualdades sociais é quase tão antiga quanto a história da civilização humana”. 

A esse respeito, o autor nos diz que, no Brasil, a existência de pobres é característica desde a 

colonização. No entanto, “o que se apresenta como fato novo é a constatação de que estes 

últimos (os pobres) caem do patamar da pobreza para o da miséria”. (BURSZTYN, 2000, p. 

36), 

Dessa forma, o processo de exclusão social experimentado por numerosas famílias 

brasileiras acaba por determinar a situação de risco social e pessoal presente no cotidiano de 

inúmeras pessoas, inclusive, para com as crianças e adolescentes, posto que a vivência de 

crianças e adolescentes em circunstâncias de abandono, intelectual, cultural, afetivo, material, 

miséria e violências psicológicas e físicas, tem  se constituído em uma das faces mais cruéis do 

processo de exclusão social experimentado pela população brasileira. 

A ideia de exclusão social é geralmente usada em referência a uma forma específica 

de desigualdade, estando tal discussão fortemente fundamentada na ausência de acesso aos 

direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, a exemplo dos direitos básicos 

individuais, sociais, políticos e jurídicos, entre outros. 

Com o advento da sociedade contemporânea, ocorreram grandes mudanças e 

transformações globais, especialmente nas estruturas políticas e econômicas, que, de um modo 

geral, têm contribuído com novos modelos de vida, novas identidades, marcadas pela diferença. 

Todavia, essa “marcação da diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de 

representação quanto por meio de formas de exclusão social” (WOODWARD, 2012, apud 

SILVA, 2012, p. 40).  

Entretanto, muitos autores apontam que a exclusão é um fenômeno denominado 

multidimensional que justapõe uma pluralidade de trajetórias de desvinculação. Por esse 

ângulo, define Campos (2004, p. 33), a exclusão social apresenta-se cada vez mais como um 

fenômeno transdisciplinar, no que concerne tanto ao não acesso a bens e serviços básicos, como 

à existência de certos componentes sociais, transcorrendo pela exclusão dos direitos humanos 

de seguridade e segurança pública. 
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Com base nos estudos dos sociólogos Elimar Pinheiro do Nascimento e Pedro Demo, 

a autora Queiroz (2002) aponta em seu texto “Sociologia da Sociologia da Exclusão Social” 

que, historicamente, o termo exclusão social surgiu e tornou-se corrente na França durante a 

década de 80. O termo novos pobres, até então predominante, cede lugar à expressão excluídos, 

após a obra Les exclus (1974), de Lenoir, que define os excluídos como resíduos dos trinta anos 

gloriosos do desenvolvimento francês (Queiroz apud Nascimento, 2002, p. 193). 

Descreve a Autora que os sociólogos Hélio Jaguaribe e Cristóvam Buarque foram os 

primeiros teóricos a discutirem a questão da exclusão social no Brasil. A autora (2002, p. 294) 

nos diz que, para Jaguaribe, a exclusão social é fruto da crise econômica do início da década de 

80. Segundo ele, a exclusão social seria o resultado do esgotamento do processo de integração 

social que estava inscrito no modelo econômico anteriormente vigente e cujo desenvolvimento 

comprometeria o nosso ideário de modernidade em ascender ao Primeiro Mundo. 

 Contrapondo o pensamento do sociólogo Jaguaribe, Cristóvam Buarque defende que 

o fracasso do modelo econômico desvendou a exclusão social que era preexistente à crise 

econômica da década de 80. Contudo, afirma que a referida crise acelerou o processo de 

exclusão social e o revestiu da forma de apartação: criação de compartimentos diversos entre 

incluídos e excluídos (QUEIROZ, 2002, p. 194). 

Para Queiroz, Nascimento (1994) defende a hipótese de que o fenômeno da exclusão 

social no Brasil encontra-se encravado na sua própria história e que a sua persistência se dá em 

razão da inexistência de um espaço público de iguais, inviabilizado por relações sociais 

excludentes, que impedem a montagem de um modelo econômico distributivista, base para a 

predominância de uma lógica social de integração (QUEIROZ, 2002, p. 164). 

Além dos fatores histórico e político, Nascimento (2000, p. 10) relata que a exclusão 

social tem como objetivo expor a transição, do excluído, do caráter de necessário ao sistema 

econômico para a condição de desnecessário.  

Afirma Nascimento (1994) que há três acepções de exclusão do ponto de vista 

sociológico.  Historicamente no Brasil, os negros e os escravos, os índios e trabalhadores rurais 

foram os primeiros excluídos, mas que, no entanto, eram excluídos necessários ao 

desenvolvimento do país, já que forneciam insumos e mão de obra barata.  

Já os excluídos desnecessários dizem respeito àqueles que não têm condições de 

ingressar no mercado de trabalho. “São desnecessários não apenas ao desenvolvimento 

econômico, mas sobretudo, socialmente: mais do que isso, tornam-se “socialmente ameaçados 

e, por isso, possíveis de serem eliminados” (NASCIMENTO, 2004, p. 16). 
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Nascimento (1994, p. 4) conclui que a “terceira acepção, denominada de nova 

exclusão, é aquela em que os grupos excluídos passam a “não ter direitos a ter direitos”. Sem 

serem reconhecidos como semelhantes, a tendência é expulsá-los da órbita da humanidade, 

passando a ser objetos de extermínio”, a exemplos de meninos de rua, jovens em risco de 

toxicodependências, detidos e ex-reclusos, excluídos das principais instituições, tais como 

escola, família, o trabalho, etc. 

Para o sociólogo Pedro Demo (1998, p. 33), exclusão social é um problema estrutural, 

ocasionado pela lógica capitalista que promove a desigualdade social. Para o autor, as causas 

desse problema não são de ordem puramente econômica, mas, sobretudo, política. Nesse 

sentido, aponta o autor:  

 
(...) que a carência material é a casca externa da desigualdade social, cujo cerne está 

na “pobreza política”; tal reconhecimento seria suficiente para perceber que o combate 

à pobreza não passa em primeiro lugar pela assistência, mas pela reinvenção da 

cidadania do excluído (...) (DEMO,1998: 34).  

 

Vimos que, na concepção de Pedro Demo, a condição mais intensa de pobreza é a 

exclusão social de caráter político, a qual é historicamente produzida, mantida e cultivada. Para 

reverter essa situação, o autor indica como fator essencial a educação de qualidade, tendo em 

vista que ela pode colaborar na construção da competência humana histórica, voltada a fazer a 

oportunidade de desenvolvimento. 

De acordo com as reflexões dos autores Bursztyn e Campos, no Brasil, a exclusão 

social manifesta-se de duas formas: a “velha exclusão social” e a “nova exclusão social”, haja 

vista que, em alguns espaços geográficos menos prósperos, constatam-se escassezes ilimitadas, 

tais como  baixos níveis de escolaridade, privações absolutas, como o não acesso a bens e 

serviços básicos, desigualdade de rendimentos, inseridas em grupos familiares numerosos, 

diferenças raciais e étnicas, etc., o que corresponde à forma “velha exclusão social”.  

Conquanto, a “nova exclusão social” passa a ser retratada como manifestação de novos 

tipos de desigualdades, evidenciada nos grandes centros, visto que o desemprego estrutural 

generalizado, a ausência de perspectiva para uma parcela da população com maior nível de 

escolaridade, o isolamento de adolescentes e jovens e a explosão da violência estabelecem o 

cotidiano de famílias pobres e vítimas das novas manifestações da exclusão (BURSZTYN, 

2000; CAMPOS et al., 2004). 

Nessa contextualização, de acordo com Rizzini et al. (1999), as crianças e os 

adolescentes caracterizam-se como o grupo mais vulnerável aos efeitos da pobreza e da 

exclusão social, o que contribuiu para implementações de políticas de assistência, em que 
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pesem as inúmeras implementações de ações sociais e de políticas de atendimentos, de proteção 

e direitos normatizados direcionadas a esses sujeitos de direitos estarem intimamente 

correlacionadas com a compreensão desses fatores acima esposados.  

É sabido que a adolescência representa um período de profundas transformações, e que 

de um modo geral os estudos caracterizaram a adolescência como uma etapa marcada por 

diversas mudanças, tanto físicas quanto psicológicas e comportamentais. 

Tais transformações podem ser influenciadas por vários fatores sociais e culturais, nos 

quais se entrelaçam processos de amadurecimento, assim como manifesta, nessa fase, a 

necessidade de busca novas identidades, seja individual grupal ou social.  

Nessa situação, autores de linhas diversas relatam que muitos adolescentes 

incompreendidos de suas mudanças aderem ao caminho da infração, e que, “em um 

determinado momento de sua vida, buscam no delito alguma forma de reconhecimento, de 

pertencimento e de obtenção de algo” (CASTRO 2002, p. 122). 

Um dos fatores que agravam ainda mais a situação dos adolescentes brasileiros, e que, 

certamente, corroboram para a inserção na prática criminal, se dá na apresentação do modelo 

socioeconômico e cultural, em que o grande valor, insistentemente anunciado pela mídia, é 

possuir bens que a maior parte das pessoas de modo algum terá, bem como a trama da violência, 

e a dificuldade de profissionais de educação e de saúde, além de pais e governantes, em 

compreenderem as características e necessidades dessa etapa. 

 No Brasil, a grande maioria dos adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas é composta por excluídos sociais, ressaltando-se que a miséria, a penúria de 

bens materiais e a falta de perspectivas, além de outros fatores, que poderá levar o adolescente 

as práticas de atos infracionais, gerando, assim, a privação da liberdade.  

Nesse diapasão, Assis (1999) apud Castro (2002, p. 123) apontam que um dos 

principais fatores de risco para o caminho dos atos infracionais se dá por meio do “consumo de 

drogas, o círculo de amigos, os tipos de lazer, a autoestima, a posição entre irmãos, os princípios 

éticos, bem como a presença de vínculos afetivos relacionados à escola e os sofrimentos de 

violências infringidas pelos pais”.  

Importante salientar que a grande maioria dos adolescentes envolvidos em conflito 

com lei, ao contrário do que pensa o senso comum, possui uma família, ou tem constituída uma 

família, que, todavia, enfrenta grandes problemas para assumir seus papeis. Ademais, os 

estudos evidenciam que os adolescentes inerentes a classes sociais marcadas por contextos de 

pobreza e criminalidade se encontram mais expostos às interferências de seu meio, o que 

contribui para a inserção do adolescente ao universo do crime. 
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Entretanto, não se trata de uma lógica, visto que adolescentes de classes sociais mais 

afortunadas também se encontram em uma situação de vulnerabilidade e, por diversas vezes, 

vem ocupando lugares nos noticiários pelo cometimento de atos infracionais.  

No entanto, os adolescentes, de um modo geral, ao se envolverem com a violência, 

quer seja na condição de vítimas ou na de perpetradores, acabam sofrendo alguma forma de 

exclusão, haja vista que, quando vitimados, poderá ocorrer a exclusão da própria vida ou do 

“estado de completo bem-estar físico, mental e social”. Já na posição de agressor, o adolescente 

é excluído da possibilidade de viver em exercício da cidadania, por meio da qual pode 

reconhecer-se e ser reconhecido como sujeito de direitos e deveres. 

Para aqueles adolescentes que, por fatores diversos, incidem na prática do ato 

infracional que assuma uma tipologia de crime ou contravenção penal, conforme previsto no 

artigo 103 do Estatuto, serão aplicadas medidas socioeducativas. Entretanto, a lei dispõe o 

adolescente como autor de ato infracional e não autor de crime, por não ter plenamente 

desenvolvido o aspecto biopsicossocial que identifica sua capacidade de compreensão da 

prática voluntária de determinado ato típico e antijurídico.  

O procedimento de apuração de ato infracional disciplinado nos artigos 171 a 190 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente é aplicado aos adolescentes que compreendem idade entre 

12 anos completos, até a idade de 18 anos, sujeitos ao sistema de responsabilidade especial 

definida no Estatuto, e contemplado no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que 

trata especialmente da abordagem da aplicação da apuração e da medidas socioeducativas, a 

eles atribuídas.  

Não obstante os adolescentes não estarem sujeitos à seara penal, são responsáveis 

pelos seus atos, ante a sistemática que lhes é peculiar, a exemplo da Lei n.º 8.069/90/ECA.  Por 

consequência, carecem receber prestação jurisdicional condizente com os parâmetros legais 

definidos pelo Estatuto.  

É de se grafar que a medida socioeducativa é a manifestação do Estado, em resposta 

ao ato infracional praticado pelo adolesceste, evidenciando-se, tão por isso, sua natureza 

retributiva. Tais mediadas são orientadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - 

regulamento legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes, assim como 

pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, que objetiva 

primordialmente o desenvolvimento de uma ação socioeducativa sustentada nos princípios dos 

direitos humanos.  

A Lei de n.º 12.594/12 consiste em um conjunto ordenado de princípios, regras e 

critérios, de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, e envolve desde 
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o processo de apuração de ato infracional até a execução de medida socioeducativa, bem como 

constitui-se de uma política pública destinada à inclusão do adolescente em conflito com a lei, 

que se correlaciona e demanda iniciativas dos diferentes campos das políticas públicas e sociais 

(SINASE 2006, p. 14-15). 

Os estudos apontados na obra Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 

do doutrinador Liberati (2004, p. 102), evidenciam que a medida socioeducativa possui 

natureza jurídica, sancionatória, impositiva e retributiva, e sua aplicação tem como objetivo 

inibir a reincidência. No entanto, sua finalidade é pedagógica – educativa, e visa à reintegração 

do adolescente em conflito com a lei à vida em sociedade. Em vista disso, durante o processo 

de execução das medidas, utilizam-se métodos pedagógicos, psicológicos, visando à proteção 

integral do adolescente e à sua reinserção na sociedade, bem como fortalecer os vínculos 

familiares. 

Diante desse quadro, evidencia-se a natureza híbrida da medida socioeducativa, cujos 

elementos são imprescindíveis para alcançar a compreensão dos objetivos do Estatuto, bem 

como os propósitos da reeducação e de adimplência social, assim como para a absoluta proteção 

do adolescente em conflito com a lei. Tais medidas estão arguidas no artigo 112 do ECA (2010), 

o qual expõe de forma gradativa as medidas a serem aplicadas.  

Em consonância com o artigo 112 e capítulo IV do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, as medidas socioeducativas que poderão ser aplicadas aos adolescentes são:  

 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá 

aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 

I - advertência;  

II - obrigação de reparar o dano;  

III - prestação de serviços à comunidade;  

IV - liberdade assistida;  

V - inserção em regime de semiliberdade; 

VI - internação em estabelecimento educacional;  

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-

la, as circunstâncias e a gravidade da infração.  

§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho 

forçado.  

§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento 

individual e especializado, em local adequado às suas condições. 

 

Esse dispositivo constitui um rol de medidas taxativas e, a vista disso, não se admitem 

medidas diversas do enunciado no artigo em tela. Considerando a doutrina da proteção integral 

estabelecida na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o autor de ato 

infracional não receberá medidas punitivas, inclinadas a intervir no processo de 

desenvolvimento, físico, moral, espiritual e social.   
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Destarte, entende-se que a primazia das medidas socioeducativas se fará presente 

quando propiciar aos adolescentes a oportunidade de deixarem de ser meras vítimas da 

sociedade injusta em que vivemos, para se convolarem em agentes transformadores desta 

mesma realidade.  

Buscamos refletir de modo sintetizado sobre os aspectos das medidas socioeducativas 

com base nos estudos do autor e doutrinador Wilson Donizete Liberati (2004, p.105-123) 

enunciados na obra “Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente” (2004, p.105-123) 

o que nos mostra que a primeira medida socioeducativa a ser aplicada é a ‘advertência’, que 

será aplicada por meio da admoestação verbal pelo juiz ao adolescente autor de ato de infração 

penal, perante seus pais ou responsável.  

A segunda medida que poderá ser aplicada ao adolescente infrator é a ‘obrigação de 

reparar o dano’. Entende-se que o adolescente poderá obrigar-se a recompor os prejuízos 

causados pela prática de ato infracional, ressaltando-se que o cumprimento dessa medida tem 

finalidade educativa. 

A aplicação da medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade consiste 

na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, junto a entidades assistenciais e programas 

comunitários governamentais, a exemplo de ONGs, hospitais, escolas, entre outros 

estabelecimentos congêneres. As tarefas atribuídas ao adolescente em conflito com a lei devem 

respeitar suas aptidões, assim como devem ser realizadas sem prejuízo da frequência escolar. 

Essa medida deverá ser cumprida pelo adolescente sob a supervisão da autoridade judiciaria, 

do Ministério Público, bem como da comunidade.  

A medida socioeducativa da liberdade assistida aparece no contexto estatutário com 

abrangência de acompanhamento, auxílio, orientação e assistência social por técnicos 

especializados ou associações, devendo ser aplicada ao adolescente infrator sempre que se 

apresentar adequada, objetivando à sua perfeita integração comunitária.  

Já, a medida de semiliberdade, como o próprio nome indica, é executada em meio 

aberto, destinado a adolescentes infratores que estudam o dia e, à noite, recolhem-se a uma 

entidade especializada. O primeiro regime de ‘semiliberdade’ ocorre por meio da determinação 

judiciária por meio do devido processo legal, e início do processo. O segundo regime é 

considerado como medida de transição para o regime semiaberto: o adolescente internado é 

beneficiado com a mudança de regime, do internato para a semiliberdade. Contudo, a 

semiliberdade implica necessariamente a possibilidade de realização de atividades externas, tais 

como a frequência escolar, as relações de emprego, etc., cuidando-se que, em caso de não 

realização de alguma dessas atividades, a medida socioeducativa perde sua finalidade. 
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O Estatuto define a medida de internação como medida privativa de liberdade, que 

deve ser cumprida pelo adolescente autor de ato infracional em estabelecimento que adote 

regime fechado. No entanto, a medida de internação “será necessária nos casos em que a 

infração e o tipo de condições psicossociais do adolescente fazem supor que, sem um 

afastamento temporário do convívio social”, o adolescente não será alcançado por nenhuma 

medida educativa ou terapêutica e, dessa forma, poderá apresentar perigo para outras pessoas 

da sociedade (LIBERATI, 2004, p. 115). 

A aplicação da medida socioeducativa de internação é orientada por três princípios, a 

saber, da brevidade, da excepcionalidade, do respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento. O princípio da brevidade aduz que a internação deve ter um tempo 

determinado para sua duração, sendo o mínimo seis meses, e o máximo, de três anos. Já, o 

princípio da excepcionalidade informa que a medida de internação somente será aplicada se for 

inviável ou malograr a aplicação das demais medidas. Finalmente, o princípio do respeito ao 

adolescente, em condição peculiar de desenvolvimento, o estatuto ratifica que é dever do Estado 

tutelar a integridade física e mental dos adolescentes internos. 

Como bem observa Liberati (2004), a cada dia que passa percebe-se que a medida 

privativa de liberdade não traz benefícios para o segregado e nem para a sociedade, ressaltando, 

ainda, que são muito conhecidas as razões da falência do regime carcerário no País, tendo em 

vista as dificuldades de mantê-lo e dos frágeis resultados obtidos, potencializando-se, assim, 

um universo de exclusão social.  

Importante ressaltar que as medidas socioeducativas tipificadas no referido artigo 

podem ser cumuladas com as medidas protetivas previstas no artigo 101, I – VI, aplicáveis a 

adolescentes infratores quando as medidas socioeducativas não satisfazem ou não 

complementam o tratamento psicossocial.  Para tanto, o parágrafo primeiro do artigo 112 

aborda que, ao se aplicar a medida, o cerne da questão estará nas condições pessoais do 

adolescente, e não nas circunstâncias do ato infracional praticado e, tampouco, em sua 

gravidade.  

A aplicação de medidas socioeducativas referentes aos adolescentes que cometem atos 

infracionais deve seguir algumas orientações, tais como a obrigatoriedade de escolarização e 

profissionalização, bem como a garantia de atendimento personalizado, respeitando sua 

identidade e singularidade. 

No eixo Educação, dos parâmetros da gestão pedagógica, o SINASE estabelece, dentre 

outros, o dever de “garantir o acesso a todos os níveis de educação formal aos adolescentes 

inseridos no atendimento socioeducativo, de acordo com sua necessidade”. 
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 Nas unidades de internação e semiliberdade é possível a existência de escola 

localizada no interior da unidade socioeducativa; unidade vinculada à escola existente na 

comunidade ou inclusão na rede pública externa. Já, no caso das unidades de internação 

provisória, estando o adolescente frequentando a rede educacional, deve-se fazer contato com 

a escola de origem para que se tenha acesso ao conteúdo formal durante o período de internação. 

Para os adolescentes infratores em regime de internação, o Estatuto trouxe alguns 

direitos essenciais, como, por exemplo, ser tratado com respeito e dignidade; realizar atividades 

culturais, esportivas e de lazer; ter acesso aos meios de comunicação social; receber assistência 

religiosa, conforme sua crença e sua vontade de participação; permanecer internado na 

localidade próxima ao domicílio de seus pais ou responsáveis; corresponder com seus familiares 

e amigos; ter acesso aos objetos de higiene e asseio pessoal, entre outros direitos não menos 

essenciais para o desenvolvimento psicológico, físico, espiritual, cognitivo e cultural do 

adolescente privado de liberdade.  

Importante ressaltar que o ato infracional praticado pelo adolescente, que poderá 

inseri-lo em medida socioeducativa, é uma conduta um tanto grave que acontece no capital 

social, nos grupos de pertencimento. Entretanto, a conduta antijurídica do adolescente deve ser 

compreendida sempre como um pedido de socorro, o qual deve ser decodificado e respondido 

pela família, pela escola, pela comunidade, pela sociedade em geral e pelo poder público, visto 

que “a criança e o adolescente devem estar em primeiro lugar na preocupação dos governantes” 

(LIBERATI, 2004, p. 18). 

E, ainda, para o doutrinador Liberati, aliado ao pensamento adotado pelo professor e 

procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Paulo Afonso Garrido, “há um 

equívoco quando se depara com a mentalidade pública de que a solução para o adolescente 

infrator é a internação, uma vez que a medida socioeducativa de internação deve ser aplicada 

de forma excepcional, por melhor que seja a entidade de atendimento, uma vez que provoca no 

adolescente os sentimentos de insegurança, agressividade e frustação, acarretando, assim, 

acentuado ônus financeiro para o Estado e sociedade em geral, ressaltando ainda que não 

responde às dimensões da problemática” (LIBERATI apud GARRIDO, 2004, p. 116). 

A grande maioria dos adolescentes autores de atos infracionais inseridos em 

instituições de internação no Brasil, notadamente, foi privada de um processo de socialização 

saudável, a exemplo da família, da escola, dos meios de comunicação de massas e dos grupos 

de referência, assim como foi alijada do acesso às políticas públicas, que são fundamentais para 

a formação do indivíduo enquanto ator social.  
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Consequentemente, as diferentes formas de exclusão social, de desigualdade, de 

conflitos familiares e comunitários, bem como a ausência de garantias e políticas públicas, são 

alguns dos fatores que os condicionam à prática de atos infracionais, colocando-os na condição 

de sujeitos em conflito com a lei, sujeitando-se, posteriormente, ao regime de medida 

socioeducativa.



 
 

3. NOS CAMINHOS DA TEORIA: A LEITURA COMO PRÁTICA CULTURAL 

 

3.1. POR UMA CONCEITUAÇÃO DA HISTÓRIA E DA SOCIOLOGIA DAS PRÁTICAS 

DE LEITURA 

 

O presente capítulo tem como objetivo evidenciar o campo de estudo de alguns 

teóricos voltados para a História e Sociologia da leitura, os quais reconhecem a leitura como 

uma prática cultural e social, bem como os apontamentos da sociologia da leitura, ligada a 

história dos leitores, a qual se preocupa em conhecer como funcionam as relações sociais 

estabelecidas a partir da tríade interativa (obra, escritor e leitor) do sistema literário.  

Apontamos, também, algumas considerações teóricas da antropóloga francesa Michèle 

Petit, que, ao longo de suas obras, evidencia diversas experiências literárias compartilhadas por 

jovens adolescentes em contextos de crise e/ou adversidades, e que, em contato com os livros, 

constituem momentos incisivos na construção da subjetividade. 

Por fim, buscamos destacar o papel da mediação da leitura, posto que a prática da 

leitura de literatura é um “aprendizado conquistado em longo prazo, e que a mediação é 

condição imprescindível para o processo de formação e gosto pela leitura literatura”. 

(COLOMER 2014, p.104). 

A história da leitura e da literatura está fortemente ligada à história dos leitores, em 

razão de que todo evento literário compreende um engajamento intrínseco entre a tríade: 

escritores, livros e leitores. Dessa forma, buscamos salientar a dinâmica social da leitura.  

Valemo-nos dos estudos da sociologia da leitura nascido no início século XX, uma vez 

que essa temática compreende, entre outros elementos, um importante campo de reflexão sobre 

as práticas culturais de leitura, a exemplo da maneira que a leitura afeta e modifica e o processo 

de construção da leitura das pessoas, de um modo geral, bem como sua dinâmica social.  

Inicialmente, os estudos abordados na obra “Sociologia da Leitura” (2010), 

apresentados pelas autoras Horellou-Lafarge e Segré (2010), enunciam que a leitura é uma 

atividade integrada à vida cotidiana de cada um, porquanto ela se tornou para nós uma atividade 

natural e indispensável, tal como nos alimentarmos e nos vestirmos.  

Segundo Horellou-Lafarge e Segré (2010, p. 13) o leitor, em geral, lê sob diferentes 

enfoques. Lê para saber que direção seguir e como se orientar, para consumir, diante das nossas 

necessidades e gostos, e, ainda, para compreender, informar-se, esclarecer-se. Conforme as 

autoras, lê-se com uma atenção centralizada, de modo que, ao confrontar-se com 
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um texto arguto, ou sutil, se possa captar todas as suas nuances. Ler, ainda segundo os autores, 

para compreender o que o texto quer transmitir, descobrindo o que ele guarda escondido em 

seu teor. (HORELLOU-LAFARGE; SEGRÉ, 2010, p. 14).  

Nesse sentido, o sociólogo Jean-Claude Passeron apud Horellou-Lafarge e Segré, “a 

leitura se tornou uma necessidade ineludível, que a converte em uma prática cultural que não é 

igual às outras”. Ainda, ressalta Horellou-Lafarge e Segré (2010, p. 14) que “há multiplicidades 

de leituras possíveis de um mesmo texto, porque os textos vivem, nunca são congelados ou 

definidos, aparecem mais ou menos fáceis ou mais ou menos complexos, apelando para o 

conhecimento distintos e interpretações diversas”.  

Conquanto, para Ponte (2007, p. 57-63), autor de “Leitura Identidade e Inserção 

Social”, “não podemos deixar de evidenciar a influência da igreja como uma das primeiras 

influenciadoras do processo das práticas da leitura. E, posteriormente, a “proliferação da escola, 

consolidada entre 1850 e 1914” até influenciarem os meios de comunicação de massa em geral 

na época hodierna. A propósito, Pontes evidencia que, com o advento da imprensa e do livro, 

houve uma grande propagação das atividades das práticas de leitura.  

Conforme Chartier, a história das práticas da leitura se divide em três momentos: a 

primeira refere-se às maneiras de ler; a segunda, refere-se às apropriações do texto pelo leitor; 

a terceira, descreve os múltiplos empregos do termo “leitura” nas relações entre texto e imagem 

(CHARTIER, 1998, p. 9-14 apud PONTE, p. 59). 

Apesar disso, para Chartier, é preciso dar à leitura o estatuto de prática criadora, assim 

como compreender que o ato de ler produz sentidos plurais e móveis que estão relacionados às 

“maneiras de ler, coletivas ou individuais, herdadas ou inovadoras, íntimas ou públicas, e de 

protocolos de leitura depositados no objeto lido, (...) em conformidade com os hábitos de seu 

tempo” (CHARTIER, 2011, p. 78). 

Em se tratando das maneiras de ler, o historiador Chartier (2000) analisa as alterações 

nas práticas de leitura ao longo dos anos, destacando, entre elas, a passagem da leitura oral para 

a silenciosa, a qual tornou-se usual século X. Para o autor, ler em voz alta era uma prática desde 

os primórdios da palavra escrita. Assim, a “primeira revolução na leitura” (CHARTIER, 2000, 

p.24) precedeu à invenção da imprensa com a difusão da leitura silenciosa, bem antes de meados 

do século XV.  

No entanto, Chartier destaca o texto eletrônico como a revolução das revoluções (1999, 

p. 7). Para o autor, a invenção dos textos eletrônicos diferencia-se de todas as outras revoluções 

da leitura. Escreve o autor que, no universo do texto eletrônico, um produtor de texto pode ser 
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imediatamente o editor, no duplo sentido daquele que dá forma definitiva ao texto e daquele 

que difunde diante do público de leitores (CHARTIER,1999, p. 16). 

Em entrevista ao programa um Salto para o Futuro (2004), Chartier expõe que a 

textualidade eletrônica é, evidentemente, uma revolução tecnológica que transforma totalmente 

a forma de inscrição da cultura escrita, substituindo pela tela do computador todos os objetos e 

a cultura impressa: o livro, o jornal, a revista, etc. E isso implica, ou permite, uma transformação 

da relação com o texto escrito pelo leitor (CHARTIER, 2004), contribuindo certamente para 

circulação de textos de uma forma geral. 

As reflexões de Rildo Cosson (2017), em seu texto “As Práticas da Leitura Literatura”, 

evidenciam que a leitura silenciosa começou a ganhar espaço perante a leitura oral por volta do 

século X, e tão logo, tornar-se-ia uma prática usual. Todavia, para Cosson (2017, p. 98), “no 

espaço escolar, a leitura da voz precede a leitura dos olhos, com a professora lendo para os seus 

alunos em várias ocasiões, porém, logo essa prática de leitura é abandonada, em favor da leitura 

silenciosa, a qual é reforçada pelo livro didático”. 

No entanto, “ainda que essa prática de leitura silenciosa seja dominante na escola, nem 

por isso pode se falar que ela é bem sucedida” (...), principalmente em relação aos “textos 

literários, visto que a dificuldade é agravada porque a aula de literatura requer, como primeiro 

e insubstituível passo, o encontro pessoal do aluno com a obra” (COSSON, 2017, p. 98). 

Portanto, para além das maneiras de leitura oral e silenciosa, existe um conjunto de 

representações sobre o ato de ler, vez que, para o pesquisador francês Goulemot (2011), a leitura 

é uma atividade ativa, “concludente de produção de sentido, de compreensão e gozo”. 

Entretanto, para o autor, não se trata de uma leitura ingênua, como entendem alguns 

profissionais encarregados do saber, de referências e de métodos, ou por obrigações 

universitárias (GOULEMOT 2011, p. 107).  

Nesse interim, o pesquisador busca entender os jogos de conotações que a leitura 

produz, sem que ela exija um discurso crítico e entregue à metalinguagem. Com efeito, 

Goulemot evidencia que:  

 

ler é dar um sentido de conjunto, uma globalização e uma articulação aos sentidos 

produzidos pelas sequências. Não é encontrar o sentido desejado pelo autor, o que 

implicaria que o prazer do texto se originasse na coincidência entre o sentido desejado 

e o sentido percebido (...) ler é, portanto constituir e não reconstituir um sentido.  A 

leitura é uma revelação pontual de um polissemia do texto literário. (GOULEMOT 

2011, p. 108).  

 

Ainda os estudos de Goulemot (2011) apontam que, ao longo dos anos, as práticas de 

leitura foram desenvolvidas de diferentes formas, em diferentes posições corporais (sentado, 
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deitado, alongado, em público, solidário, em pé...) e mediante alternados suportes técnicos de 

auxílio a esta prática. As posições corporais carregaram, durante muito tempo, representações 

com o valor correspondente aos modelos do ato de ler.  

Entretanto, Chartier observa que uma “história da leitura deve se construir também 

contra a tradição recente da sociologia histórica da cultura, à qual se impôs dois objetivos 

fundamentais: estabelecer as correlações entre pertença social e produções culturais, e 

identificar os objetos próprios aos diferentes meios sociais” (CHARTIER, 2011, p. 78).  

Com base nessa observação, Chartier, ao tratar do acesso ao livro, acentua que “ter 

acesso ao livro pode sugerir que o leitor tem acesso à leitura, posto que “as modalidades de 

apropriação dos materiais culturais são, sem dúvida, tão ou mais distintas do que a inegável 

distribuição social desses próprios materiais”. Ademais, para o autor, “os mesmos textos e livros 

são objeto de múltiplas decifrações, o que deve levar, necessariamente, a completar o estudo 

estatístico de suas distribuições desiguais com aquele de seus usos e empregos” (CHARTIER, 

2011, p. 79).  

No entanto, para a sociologia das práticas culturais a leitura é: 

 

uma arte de fazer que se herda mais do que aprende. E, por essa razão, ela tem mais 

frequentemente valor de sintonia de enraizamento nos grupos sociais que praticam as 

formas dominantes da cultura, do que valor de instrumento da mobilidade cultural em 

direção a esses mesmos grupos. (HÉBRARD,1 998, p. 37) 

 

Some-se a isso o pensamento do pesquisador Hébrard, segundo o qual, depositando o 

acento sobre o ler mais do que sobre o livro, sobre a recepção mais do que sobre a posse, os 

pesquisadores demostram que, na escola, não é a leitura que se adquire, mas são as maneiras de 

ler que aí se revelam (p.37). Para tanto, a sociologia da literatura e a sociologia da leitura surgem 

como colaboradoras na compreensão do círculo que envolve o processo criador recepcional. 

Assim, nos estudos de Aguiar nos deparamos com seguinte reflexão: 

 

a sociologia da leitura é o segmento da sociologia da literatura que tem como objetivo 

estudar o público como elemento atuante no processo literário, considerando que as 

mudanças em relação às obra alteram o curso da produção das mesmas. Nesse sentido, 

segmentos sociais que influenciam na formação do gosto e sevem de mediadores de 

leitura, bem como, as condições especificas dos consumidores segundo o lugar social, 

cultural, etário, sexual e profissional, etc.  (AGUIAR, 2008, p. 13).  

 

A autora exemplifica que há um deslocamento da atenção para o leitor, em detrimento 

dos modos tradicionalmente dispensados ao autor e sua obra, posto que a visão da sociologia 

da leitura compreende o literário de uma forma mais ampla, instigando investigações que têm 

como o centro de interesse o leitor, incluindo aí as contingências vividas e as influências de 
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todos os fatores sociais que podem controlar a quantidade e a qualidade do consumo (AGUIAR, 

2007).  

Convém ressaltar que os estudos da sociologia compreendem a leitura como uma 

ciência que ultrapassa sua área de atuação, uma vez que o leitor passa a ser um agente ativo ao 

atribuir sentidos ao texto. Outrossim, não vislumbra a investigação do valor estético da obra, 

mas, sim, o estudo de seus aspectos externos. Entretanto, tem como centro de suas investigações 

a formação e o comportamento do público leitor, procurando identificar os gostos de leituras 

das diversas classes sociais, bem como o consumo da literatura de massa.  

Considerando a leitura como prática cultural e os leitores enquanto agentes destas, 

entende-se que as práticas de leitura são modeladas a partir da relação estabelecida entre o leitor 

e o texto. Os indivíduos são sensíveis às experiências sociais vivenciadas, que produzem modos 

múltiplos de ser e sentir. Assim, a constituição do leitor está associada aos esquemas de sua 

experiência. O gosto por determinadas obras, os modos de ler, a interpretação e a modelagem 

do sentido do texto são resultado de um processo individual em que transparece a identidade 

do leitor.  

Para o sociólogo Bernard Lahire (2002, p. 98), a apropriação da leitura apresenta tal 

concepção como sendo a experiência que os leitores vivem com os livros. Para o autor, a leitura, 

enquanto experiência social, não pode ser comparada a consumo cultural. 

Outrossim, o gosto ou a sensibilidade literária está vinculado também ao estoque das 

experiências de cada indivíduo, de maneira que a prática de leitura, assim como os sentidos 

atribuídos ao texto, pode variar conforme o momento da trajetória social do leitor, de sua 

situação social ou diante das experiências sociais que o marcaram intensamente.  

Com efeito, buscamos os pensamentos de Roger Chartier, o qual enuncia, de forma 

categórica, que a leitura é:  

 

sempre apropriação, invenção, produção de significados. Segundo a bela imagem de 

Michel de Certeau, o leitor é um caçador que percorre terras alheias. Apreendido pela 

leitura, o texto não tem de modo algum - ou ao menos totalmente - o sentido que lhe 

atribui seu autor, seu editor ou seus comentadores. Toda a história da leitura supõe, 

em seu princípio, está liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro lhe 

pretende impor. (CHARTIER,1999, p. 77):  

 

Entretanto, observa Chartier que, no processo da leitura, a liberdade do leitor jamais é 

absoluta, posto que ela é cercada por limitações provindas das convenções e hábitos que 

caracterizam suas diferenças, as práticas de leitura, porquanto os gestos mudam segundo os 

tempos e os lugares, os objetos lidos e as razões de ler.  
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É de se verificar que a Sociologia da Leitura, assim como os estudos de letramento 

como prática social, contribuiu para entendermos a participação ativa do leitor no processo 

literário, constituído pela tríade’ autor, obra e público’ (CANDIDO, 1985). Tem a leitura o 

objetivo de pesquisar a ação do público e suas influências na produção e circulação das obras. 

O leitor, nessa perspectiva, distante de “leitor ideal”, ajuda a “criar” as narrativas. 

Conforme os estudos de Rezende, no texto “O ensino de literatura e a leitura literária” 

(2013), as implicações da leitura literária como prática social, ou seja, na vida cotidiana de 

todos nós, quando lemos a leitura da obra literária, implicam, antes de tudo, um movimento de 

identificação, de tal modo que lemos o que gostamos de ler, a exemplo de um gênero preferido, 

de uma indicação ou pelo sucesso que a obra faz, ou, até mesmo, porque queremos reler, entre 

outros motivos. A verdade é que leitura literária “não obrigatória”, que fazemos por vontade 

própria, promove, antes de tudo, uma identificação e é geralmente vivida subjetivamente pelos 

leitores (REZENDE, 2013, p. 107-108). 

Entretanto, para a autora, as práticas literárias realizadas no espaço escolar são menos 

livres, visto que a escola é menos livre que a sociedade, dado que a escola está imbricada com 

objetivos e conteúdos inseridos em um currículo ou um programa, de modo que “a literatura 

que ali adentra está submetida a essas necessidades escolares, não significando, contudo, que 

tais teorias e práticas sejam imutáveis. Ao contrário: a escola, assim, como todo elemento de 

cultura, é histórica, entretanto, precisa mudar” (REZENDE, 2013, p.109).  

Outro documento importante e bastante atual nas reflexões sobre o currículo é a Base 

Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2016), orientação de caráter normativo que define o 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens e competências essenciais para os estudantes 

ao longo das etapas e modalidades da educação básica. 

Todavia, observamos que a Base Nacional Comum Curricular – BNCC nos traz 

algumas orientações de caráter normativo em relação ao tratamento das práticas leitoras para 

serem inseridas no planejamento escolar das escolas, a exemplo de uma das Competências 

Específicas de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental, que visa:  

 

envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do 

senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-

culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, 

reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a 

literatura (BRASIL, 2016 p. 85). 

 

O texto das autoras Matsuda e Zorzato “A Leitura e Literatura e Formação do Jovem”, 

enunciado na obra “Juventude, Sociedade e Educação: ação social, extensão universitária”, 

evidencia que a “escola, ao lado da família, é responsável pela socialização dos jovens, e 
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encontra na literatura um instrumento de “(...) integração e formação” (Candido, 1972), tendo 

em vista que a literatura, à medida que fala ao leitor, explora assuntos diversos, a exemplo dos 

temas que abordam diversidades, desigualdades, preconceitos, busca de identidade, entre outros 

temas essenciais para o processo de formação do sujeito leitor. 

Há que se ter em conta que a função educativa não está na apreciação superficial, como 

propõe a pedagogia tradicional; ao contrário, a literatura requer “integração e formação” 

(CANDIDO, 1972), com a consciência política e social capaz de atuar de forma crítica, 

reflexiva, questionar o universo a sua volta, ou, ainda, por meio da linguagem artística, 

despertar para outras emoções, numa experiência emancipatória (MATSUDA; ZORZATO 

2016, p.32/34). Para Candido (1995, p. 249) “a literatura desenvolve em nós a quota de 

humanidade, na medida em que nos torna mais compreensíveis e abertos para a natureza, a 

sociedade, o semelhante”.  

Além disso, de acordo com Cattani e Aguiar apud Matsuda e Zorzato (2016), (...) cabe 

à escola a formação e o hábito de leitura, e seu papel é tão amplo quanto mais restrito for o da 

família, condicionada a problemas socioeconômicos. Ainda que todos os gêneros de textos 

sejam importantes, há a necessidade de fortalecer o trabalho com o texto literário, pois, se todos 

os textos favorecem a descoberta de sentidos e são importantes para a formação do leitor, os 

literários (...) o fazem de modo mais abrangente (MATSUDA; ZORZATO 2016, p. 36). 

Segundo as considerações das autoras Horellou-Lafarge e Segré, alinhadas na 

“Sociologia da Leitura” (2010), a apropriação da “leitura não é uma atividade passiva; é 

descoberta, invenção renovada pelo leitor do sentido do texto, que não é unívoco, mas, plural, 

é uma atividade dinâmica, feita de antecipações, de previsões e de apropriação ativa do texto”. 

Horellou-Lafarge e Segré (2010, p. 138 -139). Portanto, para formar um leitor competente, no 

processo da leitura, é preciso basear-se em uma metodologia. 

Dessa forma, Matsuda e Zorzato, com o advento da concepção de arte literária para a 

estética recepcional, centralizaram seus estudos na atuação do leitor, com o intuito de fazer com 

que o texto seja parte do processo de conhecimento, e não uma entidade independente que evita 

a inteiração, levando-se em conta a forma como aquele que lê recebe a obra.  

Os estudos de Lois apontados no texto “Relação Texto-leitor” (2010, p. 72) nos diz 

que, a “concepção da estética do passado apresentava o autor como o dono do texto e o leitor 

como expectador de uma obra que precisava ser interpretada tal como foi idealizada pelas mãos 

e opiniões do autor”. Porquanto, para Lois (75) um dos aspectos da teoria da estética da 

recepção é a valorização do leitor como peça chave para acionar a existência do texto, cuja ideia 



75 
 

central dessa teoria é vislumbrar um novo papel para o leitor, e, consequentemente a isso, a arte 

de ler é lançada sobre a relação texto/leitor.  

À vista disso, buscamos observar a interação entre leitor e texto, em que aquele que lê 

é o protagonista no ato de ler e o texto é o espaço para que ele se torne coautor a partir desse 

encontro. Para tano, buscamos os estudos de Wolfgang Iser (1796) e Hans Robert Jauss (1978), 

que, com base na teoria da Estética da Recepção, vêm contribuindo com a experiência da 

relação que se estabelece entre o texto e o leitor e o processo de inteiração texto-leitor de obras 

literárias. 

A obra “Sociologia da Leitura”, no texto “Modos de Apropriação da Leitura”, 

apresenta os estudos de Wolfgang Iser (1796), o qual focou seus “estudos no “efeito do texto”, 

analisando o processo que vai do texto ao leitor, mostrando a liberdade que  o texto dá ao leitor, 

que coerções exerce sobre ele, bem como apresenta os estudos de Hans Robert Jauss (1978), 

em que o autor analisa o modo como o leitor apropria-se do texto”, que se dedica em especial 

aos estudos da recepção, que ocorre por meio do diálogo entre o contexto do leitor e o contexto 

do autor ou da obra, em si (HORELLOU-LAFARGE; SEGRÉ, 2010, p. 139). 

Para Iser (2010, p.139), “a leitura é um processo que altera a liberdade, criação e 

coerção, porque o texto é sempre, em parte, aberto, inacabado, contém brancos” acendendo o 

imaginário do leitor e sua colaboração ativa, surgindo, por esse motivo, a necessidade de 

compreender como os mesmos textos foram interpretados por diferentes grupos ou leitores 

pertencentes a distintas comunidades ou diferentes épocas. 

Adverte Lois (2010, p.72) que “diante dessa abertura, não se pode cair num extremo, 

onde tudo é permitido no texto e qualquer maneira de interpretar é válida. Considerar a linha 

do leitor não é anular uma linha condutora presente no texto”. Como um fundamento cabal, 

buscamos o texto de Umberto Eco “A literatura contra o efêmero – Para que serve a Literatura?” 

o qual nos fala:  

 

a leitura das obras literárias obriga a um exercício de fidelidade e de respeito dentro 

da liberdade de interpretação. Há uma perigosa heresia crítica, típica dos dias de hoje, 

segundo a qual é possível fazer qualquer coisa com uma obra literária. Não é verdade. 

As obras literárias convidam à liberdade de interpretação porque propõem um 

discurso com muitos planos de leitura, defrontando-nos com a ambiguidade da 

linguagem e da vida. Mas, para poder intervir nesse jogo, em que cada geração lê as 

obras literárias de um modo diferente, é preciso ter profundo respeito por aquilo que 

chamo a intenção do texto. (ECO:2001).  

 

Por conseguinte, Lois (2010, p. 74) salienta que “é de relevância pensar na “inteiração” 

tanto quanto é relevante valorizar o papel do leitor na significação do texto”, posto que, na 
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relação texto/leitor, duas coisas estão sempre presentes: a) o texto possui uma linha condutora; 

b) a leitura é um gesto afetivo, que aciona nossos desejos. 

Importante também salientar que Iser (1996, p. 9) apoia seus estudos em 

pressuposições antropológicas, cujo fundamento antropológico parte da necessidade de o 

homem plasmar em representações simbólicas as suas relações com o ambiente, adaptando-se 

a ele, conforme indica a “experiência historicamente confirmada”. 

A implicação antropológica da ficção está no próprio gesto humano de criar ficções 

como uma maneira do homem inventar-se a si mesmo, espécie de núcleo básico da obra de arte, 

qual seja, a apresentação do processo criativo no próprio eu (EHRENZWEIG, apud ISER, 

1996, p. 94). 

De acordo com Iser, os textos literários dão forma ao imaginário, o que favorece a 

“encenação” de experiências possíveis no plano da representação, inacessíveis à consciência no 

plano da realidade. Assim, a literatura opera a ultrapassagem dos limites cerceadores das 

possibilidades humanas de experimentar outras formas de existência, dado que é nessa 

disposição básica para criar representações que se ultrapassa as restrições impostas no plano da 

experiência cotidiana em que reside a dimensão intrinsecamente antropológica da literatura. 

Ainda em conformidade com o texto “Modos de Apropriação da Leitura”, da obra a 

“A sociologia da leitura” (2010), o historiador Hans Robert Jauss (1978) acentua que “aplica-

se a renovar a história literária, que não pode ser unicamente a história das formas e gêneros 

literários, das obras e de seus autores; (...) e integrar a acolhida das obras pelos seus diferentes 

públicos que se sucedem”. E, ainda, de um modo especial, Jauss dedica-se ao estudo da 

recepção que ocorre por meio do diálogo entre o contexto do leitor e o contexto do autor ou da 

obra em si.  

Segundo Jauss, “a vida da obra é inconcebível sem a participação ativa daqueles aos 

quais se destina. A vida da obra é feita de compreensão ativa dos leitores, da importância que 

lhe atribuem, do que compreendem, omitem, rejeitam” (HORELLOU-LAFARGE; SEGRÉ, 

2010, p. 140-141) 

De acordo com Jauss, a maneira pela qual o leitor se apropria do texto, e pela qual o 

interpreta, depende de seus horizontes de expectativas.  Nesta perspectiva, o horizonte é, 

basicamente, o modo como nos situamos e apreendemos o mundo a partir de um ponto de vista 

subjetivo, ao passo que o horizonte de expectativas é uma característica fundamental de todas 

as situações interpretativas, dizendo respeito a uma espécie de fatalismo que acompanhará 

qualquer ponto de vista face à visão que temos do mundo: quando interpretamos, possuímos já 

um conjunto de crenças, de princípios assimilados e ideias aprendidas, que limitam desde logo 
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a liberdade total do ato interpretativo; por outras palavras, quando lemos um texto literário, o 

nosso horizonte de expectativas atua como a nossa memória literária, feita de todas as leituras 

e aquisições culturais realizadas desde sempre.  

Nessa perspectiva, Jauss, evidencia que a obra tem, em troca, um efeito sobre os 

horizontes de expectativas do público leitor. Para exemplificar Jauss distingue três tipos de 

obras:  

 

a) aquelas que atendem de imediato e plenamente os horizontes de expectativa do 

público leitor, confirmam-no em seus hábitos, confrontam-no em suas experiências 

familiares: são obras como cujo objeto é distrair;  

b) aquelas que provocam uma ruptura com o horizonte de expectativa, desordem as 

normas do público. Abalam as certezas e os costumes do leitor, seja em termos de 

literatura ou em vivencia cultural, e fazem com que as obras sejam rejeitadas por este 

mesmo;  

c) aquelas que, depois de ser desordenado os horizontes de expectativas, libertado o 

leitor de seus preconceitos, abrem-lhe novos horizontes, novas perspectivas 

(ampliação do horizonte de expectativas), criam novos gostos, renovam sua percepção 

de mundo. (HORELLOU-LAFARGE; SEGRÉ, 2010, p. 142) 

 

Nesse ínterim, Hans Robert Jauss reforçou o conceito de horizonte de expectativas 

como impulsor da interpretação: 

 

Uma obra não se apresenta nunca, nem mesmo no momento em que aparece, como 

uma absoluta novidade, num vácuo de informação, predispondo antes o seu público 

para uma forma bem determinada de recepção, através de informações, sinais mais ou 

menos manifestos, indícios familiares ou referências implícitas. Ela evoca obras já 

lidas, coloca o leitor numa determinada situação emocional, cria, logo desde o início, 

expectativas a respeito do ‘meio e do fim’ da obra que, com o decorrer da leitura, 

podem ser conservadas ou alteradas, reorientadas ou ainda ironicamente 

desrespeitadas, segundo determinadas regras de jogo relativamente ao gênero ou ao 

tipo de texto. (JAUSS,1994, p. 66-67).  

 

Toda e qualquer obra de arte literária só será eficaz, só será reinventada ou 

“concretizada” quando o leitor a legitimar como tal, postergando para plano secundário o 

trabalho do autor e o próprio texto criado.  

Em síntese, os estudos apresentados na obra “Juventude, Sociedade e Educação”, das 

autoras Matsuda e Zorzato (2016, p. 36), evidenciam que os fundamentos da “recepção”, 

constituídos pelos alemães da Escola de Constança, “vem contribuindo para a melhoria do 

processo de formação do leitor, alargando horizontes e permitindo ao sujeito leitor novas formas 

de ser e viver internamente e externamente”. 

Nesse contexto para autoras Bordini e Aguiar (1993, p. 82) apud Matsuda e Zorzato 

“(...), a recepção é concebida por Iser e Jauss como uma concretização pertinente à estrutura da 

obra, tanto no momento de sua produção como no de sua leitura, que pode ser estudada 

esteticamente” (MATSUDA E ZORZATO 2016, p. 35-36). Assim sendo, a literatura é 
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constituída como um dos meios de emancipação da sociedade, por meio da “ampliação” 

constante do horizonte de expectativas dos leitores, devido à natureza também formadora da 

obra literária, e não apenas reprodutoras sociais.  

Outrossim, buscamos evidenciar a “Diversidade de modos de Interpretação e 

Apropriação dos Textos”, enunciadas nos estudos das pesquisadoras Chantal Horellou-Lafarge 

e Monique Segré, na obra “Sociologia da Leitura” (2010, p. 142), que, com base na doutrina de 

Martine Burgos (1992), apresenta a relação dialética que se instaura entre o mundo do texto e 

o mundo de cada leitor. Com efeito, as autoras evidenciam que, embora distingam-se entre si 

por diferenças de sensibilidade e de sistema de valor, os sujeitos leitores pertencentes a uma 

mesma comunidade constituem interpretações variadas e complexas em relação à mesma obra 

ou episódios lidos.  

Com o intuito de exemplificar tal contexto, as autoras citam os estudos dos sociólogos 

franceses Gerard Mauger e Claude Possé-Poliak (1999), os quais evidenciam o papel da leitura 

de evasão, que, via de regra, é uma leitura feminina, a qual provoca simultaneamente um 

processo de fuga do mundo real e, ainda, o afastamento da sociabilidade comum e de captação 

do mundo fictício, de imersão no mundo do texto.  

Além disso, as autoras relatam que a imersão no mundo do texto ocorre com maior 

facilidade no gênero de romances considerados fáceis de se ler, que não necessitam de distância 

reflexiva e, conjuntamente a esses elementos, a leitura de evasão refere-se às experiências 

emocionais, sentimentos e ética conformista, que não modificam, porém, confortam as 

representações convencionais do mundo e os valores do leitor. Ademais, o mundo do texto 

permanece onde os sentimentos e as normas permanecem conhecidas e próximas do leitor, de 

tal modo que, durante as leituras de ficção, os adolescentes participam de maneira intensa dos 

acontecimentos da trama, vivem no modo imaginário as experiências afetivas dos heróis.  

Nesse sentido, Jauss (1978) distingue a identificação admirativa, a identificação 

sintática e a identificação catártica, que permite ao leitor a participar do projeto liberador da 

obra. Assim, o leitor configura-se como parceiro do texto, concretizando o processo dialógico 

que fundamenta a leitura e, por fim, liberando-se de seus sofrimentos e solucionando suas 

próprias dificuldades (HORELLOU-LAFARGE E SEGRÉ, 2010, p. 142-143). 

Diante disso, é importante pensar sobre o efeito do texto causado no leitor por meio da 

experiência social, cultural e política operada pela leitura literária, ou como um jovem poderia 

apropriar-se de um texto sobre a violência, expresso em narrativas ficcionais, e a partir disso, 

refletir sobre suas próprias práticas. Tal hipótese, a do efeito se vincula às ideias do sociológico 
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Antônio Candido (1988), sobre o papel humanizador da literatura, posto que para o sociólogo 

humanização é:  

 

(...) o processo que confirma no homem aqueles traços aqueles traços que reputamos 

essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para 

com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas 

da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o 

cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida 

em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o 

semelhante. (CANDIDO, 1988, p. 180). 

 

Assim, cabe à escola, sociedade e à família oferecer aos jovens leitores a possibilidade 

de vivenciar certos conflitos, alguns no âmbito de suas próprias experiências, operando uma 

espécie de prática emancipatória, por meio do confronto de temas diversos da leitura literária. 

Para Candido (1998, p. 187), nas sociedades de extrema desigualdade, o esforço dos governos 

esclarecidos e dos homens de boa vontade tenta remediar, na medida do possível, a falta de 

oportunidades culturais. Para ele “a preocupação com os direitos humanos dá à literatura uma 

força insuspeitada, pois ela pode incutir em cada um de nós o sentimento de urgência de tais 

problemas”.  

Contudo, Candido alerta que, em Literatura, a eficácia de uma mensagem política ou 

de cunho social advém do plano estético da obra. Dessa forma, a (...) “eficácia humana é função 

estética, e, portanto, o que na literatura age como força humanizadora é a própria literatura, ou 

seja, a capacidade de criar formas pertinentes” (CANDIDO, 1988, p. 182) 

 

3.2. A LEITURA EM ESPAÇOS DE CRISES: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DE 

MICHÈLE PETIT 

 

Neste item, abordamos algumas reflexões da pesquisadora e antropóloga francesa 

Michèle Petit sobre as contribuições de leitura em espaços em crise. A autora, de um modo 

especial e intrigante, expõe temas envolventes sobre a cultura escrita, os quais são 

extremamente significativos para inserir em largas faixas todos os envolvidos na formação da 

leitura, bem como no universo de letramentos. Suas análises serão elementares para o 

aprofundamento de nossas reflexões no presente estudo. 

Michèle Petit, em 1972, ingressou como pesquisadora do Laboratório de Dinâmicas 

Sociais e Recomposição dos Espaços do Centro National de la Recherche, na França. Sua 

formação intelectual inclui os estudos das línguas orientativas vivas e doutoramento em Letras 

e Ciências Humanas, dado que tais estudos foram intensamente marcados pelo encontro da 

psicanálise (PETIT, 2010). 
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Tempos depois, ao desenvolver um estudo sobre as diversas resistências que a difusão 

da leitura desencadeia, Petit aprofunda suas reflexões sobre a contribuição da leitura na 

construção e reconstrução do sujeito. No ano de 2004, Petit passou a coordenar um programa 

internacional sobre “a leitura em espaços de crise”, os quais compreendem tanto situações de 

guerra, como migrações forçadas por contextos de rápida deterioração econômica e violência 

social (PETIT, 2009). 

Os pensamentos da autora procuram escapar dos espaços cristalizados e habituais que 

envolvem os aspectos pedagógicos da leitura, empenhando-se em sutilezas de análises que 

apresentam o processo de leitura fora de qualquer perspectiva esquemática ou preconizada. Para 

Petit (2009, p. 139) a literatura vai “muito além de uma ferramenta pedagógica”; “a leitura 

favorece as transcrições entre o corpo e o psiquismo, dia e noite, passado e presente, dentro e 

fora, perto e longe, presente e ausente, razão e emoção”. 

Em suas obras “Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva”, “A arte de ler ou Como 

Resistir à adversidade” e “Leituras: do espaço íntimo ao espaço público”, traduzidas em vários 

países da Europa e da América latina, inclusive no Brasil, a autora levanta diversas abordagens 

sobre a leitura e suas consequências na vida das pessoas, sendo que, em comum, tais estudos 

destacam a leitura como atividade de resistência e indagação, permitindo a muitas pessoas em 

circunstâncias desfavoráveis tornarem-se agentes de seus destinos.  

As questões discutidas pela autora são frutos de suas conferências, palestras e inúmeras 

pesquisas sobre a cultura escrita, as quais são orientadas para a análise da relação entre o sujeito 

e o livro, priorizando a experiência singular do leitor e o papel das bibliotecas públicas na luta 

contra os processos de exclusão e segregação social. 

Escreve Ezequiel Theodoro da Silva que a biblioteca escolar (...) deve se colocar como 

o cérebro da escola, ou seja, o local de onde partem os movimentos básicos em direção à 

recriação ou criação do conhecimento, servindo a professores, alunos e comunidade. Para o 

autor, sendo definida dessa forma, a biblioteca deixa de ser um complemento ou apêndice 

secundário de trabalho, transformando-se num recurso básico para as decisões curriculares, 

permitindo a atualização pedagógica dos professores, a aprendizagem significativa dos 

estudantes e a participação da comunidade em termos de indagações várias (SILVA 1999, 

p.112). 

O texto de Ferreira (2009, p. 73), enunciado na obra “Biblioteca Escolar e Práticas 

Educativas - O Mediador em Formação”, evidencia que, para cativar o educando para a leitura, 

o ensino de literatura precisa ser democrático, assim como o acesso às obras, ou seja, à cultura. 
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Para tanto, faz-se necessário assegurar aos alunos o acesso a textos variados em sala 

de aula e na biblioteca. “Para a autora, a interação com textos diversos permite ao leitor perceber 

que a leitura é uma prática social que remete a outros textos e a outras leituras, ou seja, é 

dialógica” (FERREIRA 2009, p. 73). 

Os autores Rigoleto e Di Giorge (2009, p. 17) escrevem que a biblioteca e a escola 

devem andar juntos em prol do crescimento humano em todas as dimensões, sendo a formação 

do leitor é uma delas. Para tanto, os autores propõem sobre a tarefa de envolver outros parceiros 

na biblioteca escolar, a exemplo da comunidade escolar como um todo.  

No entanto, defende o autor, esse envolvimento precisa motivado pelo professor, 

bibliotecário ou outro profissional. Dessa forma, a inclusão da família no processo de leitura 

compartilhada poderá contribuir tanto para a democratização da cultura e para a formação dos 

discentes como leitores, quanto da comunidade escolar como um todo (RIGOLETO E DI 

GIORGE (2009, p. 17-219). 

Segundo Petit (2009, p. 31), a biblioteca ideal é aquela que permite que as 

crianças e adolescentes sonhem e que não se lhes imponha ideias, imagens ou histórias, 

mas que lhes mostre possibilidades, alternativas. 

Em seus estudos, Petit aponta que a biblioteca pode colaborar para verdadeiras 

recomposições da identidade. Segundo a autora, essas recomposições ocorrem numa relação 

com o conteúdo de uma biblioteca, uma cultura, um patrimônio. Contudo, não se trata de um 

patrimônio imutável, petrificado, ao qual nos submetemos passivamente, para nos 

conformarmos às normas (PETIT, 2009, p. 58). 

Por meio da leitura, alguns aprenderam também a importância dos exemplos, da arte 

de argumentar, de debater, que, não raro, eram malvistos em seu ambiente de origem (Petit, 

2009, p. 87). Desse modo, a autora nos traz uma narrativa de uma adolescente que sentiu-se no 

direito de ter uma opinião própria, graças aos livros apanhados na biblioteca: 

 

agora, começo a tomar posições políticas, pois antes a política não me interessava nem 

um pouco. Foi por meio da leitura, das ideias trocadas com os amigos, com os 

professores, que consegui formar uma opinião, tomar uma posição [...]. Acredito que 

cheguei a um estágio em que estou madura para decidir, resolver [...] tomar decisões 

e mantê-las. Madura para defendê-las e, sobretudo, para argumentar. E 

completamente diferente da cultura do Camboja em que se pensa em grupo, se faz as 

coisas em grupo e onde, na realidade, não se trocam muitas ideias pois não se discute 

(PETIT, 2009, p. 86) 

 

A leitura e a biblioteca são, desse modo, lugares onde alguns encontram armas que os 

encorajam na afirmação de si mesmos, onde se distanciam do que haviam conhecido até então 

(PETIT, 2009, p. 86).  
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A autora fundamenta seus estudos, a exemplos das obras “Os Jovens e a leitura” e “A 

Arte de Ler e como Resistir à Diversidade”, embasada nas entrevistas de jovens/adolescentes 

em adversidades, assim como resultado de conversas, textos e documentos proporcionados por 

mediadores culturais (professores, bibliotecários, psicólogos, escritores, trabalhadores sociais, 

artistas, editores, livreiros), os quais, de um modo geral, recepcionaram os leitores, 

principalmente aqueles em contextos adversos, utilizando-se dos mecanismos de leitura de uma 

forma ponderada. 

A autora, ao longo suas obras, ilustra diversas experiências literárias compartilhadas 

por jovens e adolescentes em contextos diversos, para os quais o contato com os livros propiciou 

momentos incisivos na construção da subjetividade e no desenvolvimento de uma identidade 

coletiva e singular, bem como no acesso ao conhecimento e na percepção da alteridade, assim 

como na resistência à adversidade, entre outras potencialidades da leitura.  

Em especial, os estudos levantados na obra “A arte de ler ou como resistir à 

adversidade” (2010), construídos por múltiplas vozes e histórias, terão um papel fulcral para o 

desenrolar de nossos estudos, posto que os aspectos centrais do pensamento de Petit, 

evidenciados na obra, coadunam com o objeto de pesquisa discutido por nós.  

Com efeito, Petit evidencia em sua obra “A arte de Ler ou como Resistir à 

Adversidade” que: 

 

os livros lidos ajudam algumas vezes a manter a dor ou o medo à distância, 

transformar a agonia em ideia e reencontrar a alegria (...) e que longe de ser um 

catálogo do sofrimento humano este livro pretende ser um questionamento sobre 

algumas das maneiras que permitem uma expansão das possibilidades, uma saída dos 

caminhos pré-moldados, um respiro. ( 2010, p. 33-34).  

 

Por outras palavras, a autora (2010, p. 108) relata que os textos lidos abrem uma porta 

em direção à interioridade, às regiões inexploradas da afetividade, dos sentimentos, da 

sensibilidade; a tristeza ou a dor começa a ser denominada. 

Para Petit (2009, p. 53) a experiência da psicanálise a ensinou que “o que determina 

em grande parte a vida dos seres humanos é o peso das palavras ou o peso da ausência”, como 

também o “trabalho com a leitura e a relação com os livros seriam uma forma para analisar em 

que medida, e de que modo, ao reorganizar um universo simbólico e linguístico, poderíamos 

nos abrir para novos deslocamentos” (2010, p. 53-71). 

Nesse sentido, Petit esclarece que, quanto mais aptos formos para nominar o que 

experimentamos ou o que vivenciamos, ou seja, identificar as provas que enfrentamos, mais 

preparados estaremos para nos tornarmos sujeitos de nosso próprio destino. Caso contrário, a 
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dificuldade ou a incapacidade de simbolizar pode vir acompanhada de uma agressividade 

incontrolada.  

Por outro lado, Michèle Petit (2010, p. 15-19) evidencia que, ao longo dos séculos, 

foram notados, em particular, os efeitos reparadores da leitura para homens e mulheres em 

situações extremas em ‘campos de destruição’ e guerras, e que o papel da leitura constituiu um 

recurso primordial para suportar e acalmar as dores das experiências traumáticas vividas.   

Por conseguinte, Petit nos traz intensos depoimentos históricos relacionados a pessoas 

em conflitos adversos, a exemplo do episódio de Primo Levi, que recitava Dante ao seu amigo 

Pikolo, também prisioneiro em Auschwitz, bem como o drama de Sergio Pitol, que, acometido 

por enfermidades, ficou impedido de frequentar a escola, de tal modo que passou a residir com 

sua avó, a qual tinha inúmeros livros em sua casa.  

E, assim disse Pitol: minha avó lia sem parar, e eu apanhava tudo o que me caia nas 

mãos. [...] Com doze anos, descobri a obra Guerra e Paz e não fiquei mais doente, e continuo 

acreditando que Tolstói me salvou.  

Ainda, semelhantemente ao drama de Pitol, Marc Soriano historiou que a leitura de 

Pinóquio o ajudara a sobreviver à morte de seu pai e à grave anorexia que ameaçou sua vida.  

Outro exemplo, citado por Michèle Petit nas referidas obras, sobre os efeitos 

reparadores proporcionados pela leitura em situações extremas é observado no testemunho de 

Marina Colasanti, que fala de sua infância na Itália:  

 

mas em pleno nomadismo, uma normalidade estável foi criada pelos meus pais, para 

mim e para meu irmão. Essa normalidade foi a leitura. [...] "Quando penso nesses 

anos, eu os vejo forrados de livros. São meus anos-biblioteca. [...]"Olhava pela janela 

da nossa sala, via o símbolo do fascio aposto à fachada do Duomo, e lia. Comíamos 

couve-flor sete dias na semana, um ovo passou a custar uma lira, dizia-se que o pão 

era feito de serragem, e eu lia. Deixamos a cidade, buscamos refúgio na montanha. 

Agora, acordando de manhã, todas as manhãs, as colunas de fumaça no horizonte nos 

diziam que Milão estava debaixo de bombardeios, e eu, ah! eu continuava lendo 

(PETIT, 2010, p. 19-20) 

 

Entretanto, Petit evidencia que há outros momentos em que os livros servem de 

auxílio, como a crise econômica ocorreu nos anos de 1930, nos Estados Unidos, que afetou 

concomitantemente um grande número de pessoas, e que, segundo vários analistas, levou 

milhares de norte-americanos para as bibliotecas, conforme escreve Martine Poulain apud Petit: 

“às vezes, os desempregados buscavam na leitura uma oportunidade de se distanciar do real e 

de sua própria situação, esperando que ela lhes levasse para fora do mundo. Às vezes lhes 

esperava ao contrário, que lhes mantivesse dentro do mundo. (PETIT, 2010, p. 18-19). 

Tais situações suscitaram um forte aumento das práticas de leituras, evidenciando o 

quanto uma obra, por vezes, nutri literalmente uma vida. Assim, homens e mulheres 
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redescobrem a importância vital dos livros. Por iguais razões, Petit, em sua obra “Leituras: do 

espaço íntimo ao espaço público”, nos traz uma reflexão sobre o papel reparador da leitura, 

apontando que o livro permite recuperar o sentimento de continuidade e a capacidade de 

estabelecer laços com o mundo, e como tal, pode nos dar forças para ir para outro lugar, para 

sairmos da imortalidade (2013, p.79). 

Não obstante, Petit, (2010, p. 20) considera que, “nos dias de hoje, é possível dizer que 

mundo inteiro é um espaço em crise, e que em algum momento de nossas vidas somos um 

espaço em crise”, e que tais crises se manifestam por vários fatores:  

 

ora, a aceleração das transformações, o crescimento das desigualdades, das 

disparidades, rupturas acompanhada por separações dos próximos, vividas perda de 

paisagens familiares e separação, da família e dos próximos, crises que confinam o 

sujeito num tempo imediato – sem projeto e sem futuro –, em um espaço sem linha de 

fuga, contextos de guerra ou repetidas violências, deslocamento de populações mais 

ou menos forçadas, ou vertiginosas recessões econômicas. (PETIT, 2010, p. 21). 

 

Argumenta a autora (2010, p. 21) que tais espaços em crise despertam feridas, reativam 

o medo do abandono, abalam o sentimento de continuidade de si e a autoestima, podendo, até 

mesmo, provocar a perda total de sentido. No entanto, os contextos de crise poderão ser um 

fator de estímulo à leitura, à criatividade e à inventividade.  

Petit recorre às construções do psicanalista francês René Kaës (1982), para quem a 

crise libera forças de morte e força de regeneração (Petit, 2010, p. 21). Para Kaës apud Petit, a 

crise é considerada como inevitável e enriquecedora no sistema psíquico, fonte de 

desorganização e organização evolutiva, e põe em funcionamento tudo que pode proporcionar 

mudança, transformação e evolução (PETIT, 2010, p. 21). 

Nesse sentido, a contribuição singular do poder da cultura escrita em tempos difíceis, 

sem vãs ilusões, poderá provocar experiências com sujeitos, de um modo geral (2010, p. 22), 

auxiliando-os a descobrirem o papel da leitura na reconstrução de si mesmo, bem assim, para a 

contribuição única da literatura e da arte para a atividade psíquica, em suma, para a vida.  

Para Petit, o gosto pela leitura e sua prática social são comumente construídos, uma 

vez que são constituídas por meio de interação social, intermediadas pelas relações de 

intersubjetividade, ou seja, por um outro que o entusiasma. Ademais, aponta a autora (2010) 

que a leitura é “uma arte que se transmite mais do que se ensina”. 

No entanto, ao longo de suas pesquisas, novos olhares surgiram  (2010, p. 22-23), 

posto que constatou-se que as experiências de leitura não divergem de uma prática social, e que, 

mesmo nos casos de leituras ocasionais (contextos de crise) de obras literárias, textos ou 

fragmentos de textos, ou em momentos de leituras em voz alta e/ou compartilhadas ou de certas 
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gerações (2010, p. 284) a leitura poderá fornecer um suporte notável para despertar a 

interioridade, colocar em movimento o pensamento, além de relançar a atividade de 

simbolização e de construção de sentidos. 

A autora assevera que “tais processos ocorrem por meios de apropriações singulares, 

em que cada um farejava o que está secretamente vinculado com as suas próprias questões”, 

constituindo se, assim, contribuições vitais para a leitura na adversidade (2010, p. 22).  

Nesse sentido, Petit apresenta alguns elementos significativos, com o intuito de 

esclarecer a contribuição da leitura em contextos de crise: 

 

tudo começa com situações gratificantes de intersubjetividade, encontros 

personalizados, uma recepção, uma hospitalidade. A partir daí, as leituras abrem para 

um novo horizonte e tempos de devaneio que permitem a construção de um mundo 

interior, um espaço psíquico, além de sustentar um processo de autonomização, a 

construção de uma posição do sujeito. (PETIT, 2010, p. 32). 

 

Desse modo, vimos que o ponto de partida para que os sujeitos em contextos de crise 

passem a apropriem-se dos livros e usufruam dos benefícios que a leitura proporciona, 

certamente se dará na valorização dos sujeitos e encontros receptivos de partilhas de leitura, 

assim como nas trocas intersubjetivas movidas pela responsabilidade entre sujeitos (eu e os 

outros). 

Desse modo, o ato de ler é envolvido por novas perspectivas, a exemplo de 

encantamentos, ficção, imaginação, dentre outros, pensamentos e sentidos que permitem 

mecanismos para a construção de um universo interno no âmbito dos fenômenos mentais e 

emocionais, os quais fortalecem o processo de emancipação dos sujeitos envolvidos com a arte 

de ler. 

Vimos que tais mecanismos e inteirações poderão ser realizados pela escola, 

professores ou pela biblioteca/bibliotecário, entre outros iniciadores da literatura, sob todas as 

suas formas. Contudo, suas ações devem propor experiências prazerosas, propiciando 

momentos para que a leitura efetivamente faça parte da experiência de cada um, mesmo para 

aqueles que viveram mais distante dos livros ou da transmissão cultural.  

Para Geraldi (2013, p.30) uma das principais modificações no âmbito escolar seria o 

deslocamento da posição de professor ensinante para a de professor mediador. Assim expõe o 

autor.   

 

pensar o professor como mediador da relação do estudante com o texto, e através deste 

como o (s) seu (s) autores, é já afirmar um ponto de vista sobre a aprendizagem: 

ninguém aprende a ler sem debruçar-se sobre os textos. E este debruçar-se pode ser 

individual ou coletivo. Não é o professor que ensina, é o aluno que aprende ao 

descobrir por si a magia e o encontro da literatura. Mediar este processo de 
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descobertas é o papel do professor, que só pode fazê-lo também como leitor. 

(GERALDI, 2013, p.15) 

 

A efetiva apropriação de um texto pressupõe que o leitor tenha contato com um 

mediador (promotores da leitura, amigos, professores, bibliotecários, fomentador de leitura), 

para quem os livros são familiares. A mediação é um ato de fazer as palavras, os textos 

circulantes na sociedade, os contos, romances, ensaios, poemas, palavras agrupadas de maneira 

ética e estética numa obra, passem a fazer parte da experiência de vida dos alunos. No entanto 

carece o mediador fazer a palavra habitual e inabitual dos textos entrarem na sua própria 

experiência.  

Vejamos, então, um testemunho relatado por um dos incentivadores de espaços de 

leitura em ocasião de um encontro com Petit em bairros ditos “sensíveis”: 

 

graças a mediações sutis, calorosas e discreta em vários momentos do percurso a 

leitura entrou na experiência de cada um deles. Eles não se tornavam necessariamente 

grandes leitores, mas os livros não os entediavam mais, não lhes botavam medo. 

Ajudavam a que colassem mais palavras em suas histórias, a tornassem mais autores 

delas. Isso não seria suficiente para modificar radicalmente a linha de seus destinos 

sociais, mas contribuiria para que evitassem certas armadilhas. (PETIT, 2010. p. 48). 

 

Adverte Petit que (2010, p. 115) “não importa o meio em que vivemos e a cultura que 

nos viu nascer, necessitamos de mediadores, de representações, de figurações simbólicas para 

sairmos do caos, seja ele exterior ou interior”.  Por outro lado, ao longo de suas obras, a autora 

exemplifica que a leitura não é suficiente para nos tornar mais virtuosos nem subitamente 

preocupados com os outros, ou restabelecer os que viveram dramas ou inúmeras adversidades. 

Não obstante, Petit nos diz que a leitura poderá contribuir para que as crianças, adolescentes e 

adultos, em certas condições, inclusive onde parecia não existir nenhuma margem de manobra, 

sejam conduzidas mais para o lado do pensamento, em detrimento de violências.  

Em seus estudos, a autora exemplifica várias experiências de “leitores” construídas em 

meio a contextos de crise, os quais puderam encontrar um mundo interior, visto que os textos 

agem em vários níveis. Escutemos, então, uma das falas de um de seus interlocutores: 

 

eu me lembro de um dia quando me encontrei em um estado de nervosismo 

completamente patológico. Corri para a biblioteca à procura de um poema ‘Le 

Moulin’ de Verhaeren. Ele me acalmou no mesmo instante. Depois disso, voltei a ele 

várias vezes, ele afasta toda a loucura, todo o desiquilíbrio. Ele me faz muito bem por 

causa do seu ritmo, talvez também uma imagem. O que é impressiona que naquele dia 

eu fui diretamente procurar esse livre, e nele esse poema, portanto havia em mim 

alguma coisa que já sabia e de que eu não tinha consciência. (PETIT, 2010, p. 61). 

 

Segundo Petit (2009, p. 38) os escritores nos ajudam a nomear os estados pelos quais 

passamos a distingui-los, a acalmá-los, a conhecê-los melhor, a compartilhá-los. Graças às suas 
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histórias, escrevemos a nossa, por entre as linhas. E porque tocam o mais profundo da 

experiência humana. 

Outrossim, a autora aponta que a leitura contribui como um remédio para amenizar 

dores, temores, cóleras e sentimento de fracasso, a exemplo dos textos de Louis Calaferte, filho 

de imigrantes italianos que virou escritor depois de ter crescido em contextos de crise, o qual 

descobriu na casa de um quinquilheiro um compartilhamento de livros usados entre bacias 

esmaltadas. Então, vejamos: 

 

os livros me dava confiança. Sentimento bastante impreciso. Eles representavam uma 

força certa, uma ajuda permanente. Um livro é sempre receptivo! Na primeira leitura, 

uma marca foi marcada foi deixada em uma ou outra página, a orelha dobrada, trata-

se da passagem que respondia a uma preocupação, uma dúvida. O diálogo é continuo. 

Mas vasto ainda nele pomos tudo o que queremos (CALAFERTE apud PETIT, 2010. 

P.78). 

 

Através das representações narradas pelos interlocutores, Petit (2010, p. 284) aduz que 

os livros conduzem um desvio vital que leva a vias desconhecidas, em ruptura com a situação 

de cada um, recolocando em movimento o desejo e permitindo recarregar o coração, reencontrar 

sob as palavras emoções secretas compartilhas. 

Por iguais razões, Petit (2010, p. 75-76) ressalta que a leitura, para muitos que foram 

privados de seus direitos fundamentais, “ou de condições mínimas de vida”, constitui a única 

porta que lhes poderá permitir cruzar a fronteira e saltar para o outro lado. Dessa forma, Petit 

apresenta a seguinte reflexão:  

 

todo mundo pode sentir a necessidade de afastar-se do real; mas talvez os adolescentes 

o sintam mais do que todo mundo. Os adolescentes não colocam questões especificas 

(...) ele perguntam sobre eles mesmo e os outros, o mundo, a identidade, o tedio, a 

raiva, e o que fazer com eles, e os limites, o crime; contudo o que é especifico, é a 

urgência impaciência sobre essas questões (...) daí o papel fundamental da ficção para 

os adolescentes, ela que permite estabelecer uma distância para com o mundo (PETIT, 

2010, p. 76). 

 

Por tudo isso, as considerações de Petit mostram que, de fato, quando os leitores se 

referem a esse “salto” para fora de suas realidades, não significa necessariamente uma fuga, 

como é repetidas vezes afirmado de modo depreciativo, mas, sim, a abertura para um outro 

lugar, onde o devaneio, o pensamento, a lembrança, a imaginação e o futuro tornam-se 

possíveis. Ademais, não se trata de uma fuga de mundo, mas, sim, de “se inventar um ponto de 

apoio para lidar com o mundo do aqui e agora”, de “introduzir um canto na realidade” (PETIT, 

2009, p. 75-76). 

Menciona Petit (2010, p. 284), ao longo de sua obra, que meninos e meninas em 

contextos de crise, a partir do desvio de um relato, uma metáfora poética, tornaram-se 
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narradores de sua própria história, posto que, para autora, a literatura, sob todas as suas formas, 

“mitos e lendas, contos, poemas, romances, teatro, diários íntimos, histórias em quadrinhos, 

livros ilustrados, fragmentos de textos, ensaios – desde que sejam escritos, fornece um suporte 

notável para despertar a interioridade e colocar em movimento o pensamento, realçando a 

atividade de simbolização e construção de sentido. 

Em consequência, Petit aborda (2010, p. 61) que os textos agem em vários níveis, 

sejam eles lidos em voz alta ou ouvidos em segredo na solidão, através de seus conteúdos, das 

associações que suscitam, das discussões que promovem, além de suas melodias, seus ritmos, 

seu tempo. Ou seja, a linguagem nos constitui.  

Em síntese, Petit, em sua obra “Leituras: do espaço íntimo ao espaço público”, 

evidencia que não se pode confundir elaboração da subjetividade com o individualismo, nem 

tão pouco sociabilidade com gregarismo. Porquanto, ler não nos separa do mundo, já que nele 

somos introduzidos de uma maneira diferente. Pontualmente, esse introduzir no mundo de 

forma diferente significa que a leitura desenha um espaço de liberdade e, por vezes, de 

resistência, podendo ajudar a elaborar uma identidade que não está reduzida a laços de 

pertencimentos, levando à construção de uma identidade plural, mais flexível, mais aberta ao 

jogo e às mudanças (PETIT, 2013, p. 55). 

 

3.3. LEITURAS E MEDIAÇÃO 

 

É sabido que a leitura, ou seja, a ação de ler, é considerada um precioso instrumento 

para o desenvolvimento do ser humano, posto que, de modo geral, esse hábito contempla vários 

olhares e sentidos, os quais contribuem para a formação intelectual, social, cultural da 

humanidade, bem como favorece o desenvolvimento da educação estética, da criticidade, dos 

aspectos cognitivos e linguísticos, entre outros elementos não menos importantes. Dessa forma, 

a leitura pode atuar representando uma convivência particular com o mundo criado pelas 

representações do leitor.  

As reflexões enunciadas de Magda Soares no texto “Leitura e Democracia Cultural” 

(2008, p. 31) nos diz que “a leitura literária democratiza o ser humano, porque mostra o homem 

e a sociedade em sua diversidade e complexidade, e, assim, nos torna mais compreensivos, mais 

tolerantes”. A propósito, registra a autora, os elementos compreensão e tolerância são 

fundamentais para a democracia cultural. 

 Para a autora, esse processo da leitura democratizar o ser humano ocorre porque traz 

para seu universo o estrangeiro, o desigual, o excluído, elementos estes que nos tornam menos 
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preconceituosos, menos alheios às diferenças, já que o senso de igualdade e justiça social é 

condição essencial para a plena democracia cultural (SOARES, p. 2008, 30-31). 

Nesse sentido, podemos afirmar que a leitura constitui um “bem indispensável à vida 

humana”, visto que a leitura/literatura é um princípio “formativo” e “transformador” que 

contribui para a difusão dos valores culturais e artísticos de um povo, e que, certamente, 

oportuniza o desenvolvimento do fazer criador, da fantasia e da imaginação, levando-o a 

construir sentidos e significados formados a partir de suas subjetividades para com o mundo 

real.  

É notório que a leitura tem passado por diversos olhares e revisões sistemáticas, o que, 

para Ângela Kleiman (2013, p. 15), entender a leitura implica a compreensão de uma série de 

processos e de diversos níveis de conhecimento que interagem entre si, tais como o linguístico, 

o textual e de mundo, podendo, entretanto, se dizer com segurança que sem o engajamento do 

conhecimento prévio do leitor não haverá compreensão. 

 Do ponto de vista de Silva (1999, p. 16), ler é sempre uma prática social de interação 

com signos, permitindo a produção de sentido (s) através da compreensão-interpretação desses 

signos, significando dizer que o “leitor, através de seu repertório prévio de experiências, dialoga 

com um tecido verbal, que, articulando ideias dentro de uma organização específica, possibilita 

a produção ideacional de determinados referenciais de realidade”. 

Como se pode notar, com advento da nova realidade social a 

alfabetização/decodificação já não responde às novas exigências, revelando-se insuficiente para 

com as novas demandas contemporâneas, sendo, assim, desenvolver-se novas habilidades de 

uso social da leitura e da escrita, oportunizando práticas reais, e não apenas escolares de leitura, 

resultando, assim, na ampliação do termo leitura, com novas maneiras e formas de ler fazendo 

parte desse universo discursivo. 

Com a presença de novas tecnologias digitais em nossa cultura contemporânea cria 

novas possibilidades de práticas de letradas, as quais passam exigir do leitor diferentes 

habilidades, como vistas a formação de um leitor proficiente.  

Nos estudos de Michèle Petit (2009, 2010 e 2013), vamos encontrar os seguintes 

pensamentos: a leitura/literatura representa tanto um atalho para elaborar sua subjetividade 

quanto um meio de chegar ao conhecimento, bem como proporciona a construção de sentidos. 

E ainda, a leitura se mostra paradoxal, permitindo ao mesmo tempo em escapada solitária e 

encontros distantes do(s) próximo(s), ela é meio de encontrar uma permanência onde não há.  

Nessa mesma linha de pensamento, o pedagogo cubano Aguayo evidenciou que a 

leitura, na perspectiva da subjetividade, representa uma ação que depreende de conhecimentos 
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prévios do leitor, para, assim, atribuir sentidos ao texto. Por isso, é fundamental que a escola, a 

biblioteca, o mediador, disponibilizem ao leitor uma variedade de bens culturais, a exemplo de 

obras literárias, jornais, folhetos, cartas, entre outros gêneros não menos importantes, visto que, 

para o sujeito leitor, a autonomia de escolha dentre os gêneros disponíveis certamente facilitará 

a inteiração com o autor e com a obra (AGUAYO, 1970). 

As reflexões do autor Gérard Langlade (2013), no texto “O sujeito leitor, autor da 

singularidade da obra”, permitem uma análise crítica ao pressuposto que orienta um recente 

documento institucional -  La mise em oeuvre du programme de français em classe de seconde, 

realizado para o ensino médio, o qual expõe como condição de êxito na leitura literária a 

necessidade de aperfeiçoar a subjetividade do leitor. Cita o documento: “Para construir uma 

interpretação, é necessário superar as reações pessoais restritas e parciais, semeadas de erros 

confusos em razão do jogo múltiplo das conotações” (LANGLADE, 2013, p. 25).  

 Segundo o autor Langlade, os elementos erro e confusão evidenciados no recente 

documento, são, na verdade, elementos intrínsecos à experiência do sujeito leitor, as quais são 

repletas de histórias pessoais e de memórias de leitura, que o autor denomina de “ecos 

subjetivos que formam o cortejo da leitura de uma obra literária (...), que devem ser 

consideradas formas de apropriação do texto” (LANGLADE, 2013, p. 26). Para tanto, ao 

considerar os elementos de subjetividades produzidos pela atividade leitora, o autor expõe:  

 

(...) essa leitura participativa, longe de ser “ingênua” e de diluir a obra em várias 

referências ao vivido, está no fundamento mesmo da leitura literária. Ela realiza, com 

efeito, a indispensável apropriação de uma obra por seu leitor com um movimento 

duplo de implicação e de distância, em que o investimento emocional, psicológico, 

moral e estético inscreve a obra como uma experiência singular (LANGLADE, 2013, 

p. 37). 

 

Por conseguinte, Langlade (2013), em suas observações, assegura que, mais do que a 

literatura ou a história literária, o que importa é a leitura da literatura, isto é, a apropriação do 

texto pelo sujeito leitor, conferindo-lhe singularidade da obra.  

Observamos, também, os estudos de Vicente Jouve em “A Leitura Como Retorno de 

Si: sobre o interesse pedagógico das leituras subjetivas” (2013), o qual defende que a 

interferência do leitor pode ser um instrumento eficiente no processo acadêmico, e que, 

certamente, poderá ocorrer um percurso que coloca o contato do leitor com o texto literário em 

direções ambivalentes: rumo à alteridade, isto é, para fora de si; e, ainda, no caminho da 

subjetividade, ou seja, para dentro de si. 

Dessa forma, as reflexões de Vicente Jouve (2013) reconhecem que toda leitura 

apresenta uma parte constitutiva de subjetividade, afirmando, no entanto, que, para muitos, essa 
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característica aborda uma realidade negativa, visto que a alusão pessoal do leitor no texto 

contém “todos os desvios possíveis, indo do simples erro de leitura ao contrassenso mais 

flagrante” (2013, p. 53). A despeito desse entendimento, Jouve assim expressa:  

 

(...) atento-me aos aspectos positivos dessa reapropriação parcial do texto pelo leitor. 

Com efeito cada um projeta um pouco de si na sua leitura, por isso a relação com a 

obra não significa somente sair de si, mas também retornar a si. A leitura de um texto 

é sempre leitura do sujeito por ele mesmo (...), de fato não se trata (...) de uma 

oportunidade extraordinária que a leitura seja não somente abertura para a alteridade 

mas, também, exploração, quase construção de própria identidade? (...) a dimensão 

subjetiva da leitura (...) pode se contar com um duplo benefício: é mais fácil no plano 

pedagógico, fazer com que um aluno se interesse por um objeto que fale dele próprio; 

e não é desinteressante, no plano educativo completar o saber sobre o mundo pelo 

saber de si. (JOUVE, 2013, p. 53-54). 

 

E, ainda para Jouve (2013, p. 54), a implicação do leitor é indispensável quando 

estruturalmente requerida pelo texto, posto que certas intervenções de leitura exigem 

verdadeiramente o investimento subjetivo do sujeito leitor, “como é o caso do processo de 

representação”, que ocorre quando o sujeito leitor constrói imagens mentais a partir do texto, e 

em razão da incompletude estrutural da obra. Para o autor, dessa forma, a subjetividade é 

necessária. “O modo pelo qual o leitor imagina o cenário e personagens a partir de indicações, 

em geral, um tanto vagas do texto, remete a situações e acontecimentos que vivenciou e cuja 

lembrança retorna espontaneamente durante a leitura”. 

A propósito, para o autor (Jouve, 2013, p. 54-55), é no processo de representação que 

os traços do vivido individual aparecem mais claramente, e as imagens mentais, fundadas na 

memória pessoal, têm necessariamente uma dimensão afetiva, ou seja, aquilo que a leitura faz 

ressurgir por meio de uma palavra, de uma frase ou de uma descrição não vem do nada, mas do 

meu passado, posto que a leitura remete cada um às suas próprias lembranças. 

À vista disso, Jouve, em suas reflexões, aponta que “é finalmente quando as 

configurações subjetivas do leitor são questionadas pelo texto (subjetividade acidental) que a 

experiência da volta a si é mais impactante. O leitor é, então, levado a refletir sobre o que o 

conduziu a projetar no texto aquilo que não estava lá” (JOUVE, 2013, p. 60).   

Para Larrosa, um leitor que, após ler o livro, se olha no espelho e não nota nada, não 

lhe passa nada, é um leitor que não fez nenhuma experiência, embora tenha compreendido o 

texto. Domina todas as estratégias de compreensão que os leitores têm que dominar, não 

havendo, entretanto, sentido. Assim Larrosa define esse leitor: 

 

analfabeto, é um leitor o leitor que não põe em jogo a si mesmo no que lê, um leitor 

que pratica um modo de leitura no qual não existe relação entre o texto e sua própria 

subjetividade, é um leitor que vai ao encontro do texto, mas que são caminhos só de 

ida, caminhos sem reflexão, é um leitor que não se deixa dizer nada. Por último, é um 
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leitor que não se transforma. Em sua leitura não há subjetividade, nem reflexividade, 

nem transformação. Ainda que compreenda perfeitamente o que lê. Ou, talvez, 

precisamente porque compreende perfeitamente o que lê. Porque é incapaz de outra 

leitura que não seja a da compreensão (LARROSA, 2011, p. 9-10). 

 

Nota-se que as reflexões de Jouve (2013) abordam também a subjetividade acidental, 

que ocorre quando a subjetividade não encontra respaldo no texto, porém, assinala que esta 

pode oferecer ao leitor um encaminhamento muito produtivo em relação ao conhecimento de 

si. Segundo Iser apud Jouve, é esse auto distanciamento que faz da leitura uma experiência:  

 

as contradições que o leitor produziu formando suas configurações adquirem sua 

importância própria. Elas o obrigam a se dar conta da insuficiência dessas 

configurações que ele próprio produziu. Ele pode então se distanciar do texto do qual 

faz parte, de sorte a poder observar, ou ao menos, se perceber implicado. A atitude de 

se perceber a si mesmo num processo do qual participa é um momento central da 

experiência estética” (ISER, 2002 apud JOUVE, 2013, p. 61). 

 

Por fim, o autor (2013) aponta que a subjetividade acidental pode ser utilizada como 

estratégia pedagógica, desde que haja mediação consistente do trabalho de leitura, assim, 

expondo:  

 

espaço intermediário entre o eu do leitor e o não-eu do texto, entre o sujeito que lê e 

outro que escreve, entre o imaginário das representações e a realidade da linguagem, 

ela [a leitura] é esse lugar intermediário onde se persegue a construção jamais acabada 

de nossa identidade. A confrontação do leitor consigo mesmo é, portanto, uma das 

dimensões maiores da leitura. A questão é saber como introduzi-la no ensino (JOUVE, 

2013, p. 61). 

 

Nesse sentido, os estudos de Annie Rouxel (2013), no artigo intitulado “Autobiografia 

de leitor e identidade literária”, destaca a importância de se conhecer o trajeto do sujeito leitor, 

mediante sua autobiografia, o que, para Rouxel, “permite entrever como se determinam os 

gostos literários e a identidade de leitor, delineando como se encontra o mundo do texto e o 

mundo do leitor, e ainda permite observar o lugar que ocupa o processo de identificação na 

recepção dos textos” (ROUXEL, 2013, p. 68).  Dessa forma, a autora exemplifica que:  

 

a subjetividade dá sentido à leitura. (...) O leitor encontra sua via singular no plural do 

texto, e a literatura, em razão de seu jogo metafórico, lhe permite exprimir os eus 

diversos de que é feito. Essa ideia, presente há mais de trinta anos na teoria literária, 

parece ter permanecido sem muita incidência no ensino, onde a subjetividade suscita 

desconfiança, o que explica a insegurança interpretativa dos alunos de ensino médio 

bem como dos professores em formação. (...) Tentando preservá-lo dos delírios do 

sujeito leitor, o ensino médio transforma a leitura em uma prática formal, descarnada, 

ao mesmo tempo em que busca de desenvolver a sensibilidade dos alunos (ROUXEL, 

2013, p. 82-83). 

 

No entanto, a antropóloga francesa Michèle Petit (2009) nos diz que talvez o 

predomínio, no sistema de ensino (...), de um modelo de leitura entendida como 

decodificação ou decifração do texto iniba a emoção e impeça a identificação, 
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escrevendo Petit que um mediador pode motivar um destino. No entanto, em tempos 

de crise, a leitura reencontra sua utilidade. Assim, Petit (2010, p. 139), relata que é 

entre o eu o os outros, ou seja, nas relações de intersubjetividade que surge o desejo 

de ler, e o ato de dividir é inerente à leitura como todas as atividades de sublimação.  

Para a autora Rouxel (2013), a importância do desejo e do afetivo na 

constituição do sujeito leitor deve ser o primeiro elemento a merecer reflexão, 

porquanto, “assim como texto é o desejo de leitor , o livro deve ser o desejo de texto. 

“E o desejo de ler nasce de mediações cuja natureza às vezes é imponderável” (Rouxel, 

2013, p. 72). 

As reflexões de Colomer (2007, p. 102) exibem alguns termos associados 

constantemente com a leitura no ambiente escolar, bibliotecário ou outras instituições públicas 

que se destinam à intervenção de apresentar os livros aos alunos, como estímulo, intervenção, 

mediação, familiarização, animação, ou promoção. A autora observa que, se a temática sobre o 

estimulo/mediação de leitura representa preocupações na atualidade, é porque há um 

pensamento generalizado de que o objetivo de formar o leitor não tem alcançado o êxito 

esperado.  

Segundo o pensamento de Cecília Bajour, as experiências de alguns bibliotecários em 

torno de práticas de leitura caracterizadas pela liberdade e pela diversidade de modos de acesso 

ao livros, começaram a fazer parte da vida escolar, transformando certas práticas tradicionais 

de sala de aula e impulsionando novas formas de se relacionar com a cultura escrita na escola 

(BAJOUR, 2012, p. 78). 

Para Bajour (2012, p. 78), as bibliotecas escolares, em seus diversos modos de ser e 

de manifestar, geralmente são foco de muitas atividades e experiências vinculadas aos conceitos 

de “promoção da leitura”.  

Exemplifica a autora que tal conceito trata-se de um campo de práticas heterogêneas, 

fundamentalmente a literatura infantojuvenil e outros sistemas culturais ligados à infância e a 

adolescência. Dessa forma, “atores como contadores de histórias orais, promotores de cursos e 

oficinas, organizadores de feiras de livros, escritores, bibliotecários, ilustradores e outros 

podem ser independentes ou vinculados a diversas intuições educacionais, formais ou 

informais, ou ao mercado editorial” (BAJOUR, 2012, p. 79). 

Para a autora (2012, p. 79-80), há professores e bibliotecários que desejam provar 

outros caminhos na vida do ler, posicionando-se lado da promoção da leitura, posto que, na 

maioria dos casos, esses atores culturais procuram se diferenciar de práticas pedagógicas 
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tradicionais e curriculares arraigadas na escola. Para a autora, a prática mais habitual a respeito 

da promoção da leitura é o ler por prazer.  

Buscamos os pensamentos de Geraldi, para assim, esclarecer a respeito da leitura 

fruição ou prazer:  

Com “leitura-fruição do texto” estou pretendendo recuperar de nossa experiência uma 

forma de interlocução praticamente ausente das aulas de língua portuguesa: o ler por ler, 

gratuitamente. E o gratuitamente aqui não quer dizer que tal leitura não tenha um resultado. O 

que define este tipo de interlocução é o “desinteresse” pelo controle do resultado” Recuperar 

na escola e trazer para dentro dela o que dela se exclui por princípio - o prazer - me parece o 

ponto básico para o sucesso de qualquer esforço honesto no “incentivo à leitura. (GERALDI, 

1998, p. 30) 

Para Bajour (2012, p. 82-86), o literário comumente se aparta do ensino e se afirma 

como uma experiência que, antes de tudo, deve ser desfrutada sob uma perspectiva de prazer 

na qual a relação com a ficção deve ser de entrega. Nessa proposta, a leitura fica longe de ser 

considerada um fazer ou uma obrigação, como é comumente realizada nos espaços escolares. 

No entanto a leitura por prazer ou leitura fruição não é uma forma alheia às metas escolares, 

mas, sim, dar novos significados às tarefas educacionais. 

Nas obras “A arte de ler e como resistir à adversidade” (2010) e “Os Jovens e a leitura” 

(2009) Michèle Petit evidencia reflexões sobre o papel do mediador de leitura e sua margem de 

ação, bem como seus efeitos e sentidos em contextos de crise e para além dos contextos de 

crise.  

Para (Petit 2010, p. 32) a contribuição da leitura em contextos de crise, inicia-se com 

as relações de intersubjetividade, uma recepção uma hospitalidade. “No centro do 

desenvolvimento desse trabalho aparece, como algumas variações, um mecanismo muito 

simples: um intercessor propõe alguns suportes escritos para pessoas que estão habitualmente 

distantes deles”. (PETIT, p. 37).   

Para a autora, em sua obra “Os Jovens e a leitura” (2010, p. 148-149), um mediador 

pode autorizar, legitimar um desejo inseguro de ler ou aprender, ou até mesmo revelar esse 

desejo, podendo acompanhar o leitor em diferentes momentos de seu percurso, posto que 

desempenha um papel-chave, quando um jovem vem de um meio em que predomina o medo 

do livro. 

Explica a autora que, esse mediador é, via de regra, um professor (...), ou um animador 

social que, levado pela paixão, transmite, por meio de uma relação individual, o gosto e o hábito 
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pela leitura. E ainda observa, que até mesmo um desconhecido, que cruza nosso caminho, 

desenvolve, muitas vezes, um autêntico trabalho terapêutico para a vida do leitor.  

A autora, apoiada em suas longas entrevistas, apresentou diversas histórias 

relacionadas aos mediadores de livros, o que nos fez lembrar o importante trabalho das duas 

servidoras públicas mencionadas em nosso trabalho de pesquisa, as quais contribuíram de forma 

significativa para a leitura naquele espaço de privação de liberdade, embora as mesmas se 

considerem apenas um instrumento ou um canal para que a leitura aconteça no espaço 

socioeducativo. O que para Petit (2009, p.174) o papel do mediador de leitura é, a todo 

momento o de construir pontes. 

 

3.4. A MEDIAÇÃO DA LEITURA EM ESPAÇOS DE CRISE – CASE/MT 

 

O trabalho de mediação literária realizada nas dependências do Centro de Atendimento 

Socioeducativo Feminino – CASE/MT, é promovida pelas servidoras Jó e Máh, vinculadas a 

SEJUDH, que se encontravam na função de conselheiras socioeducadoras, as quais fazem parte 

de um trabalho disciplinador e  conscientizador cujo objetivo é voltado para a escuta das 

socioeducandas, com o intuito de elaborar relatórios e instaurações sobre as atitudes 

comportamentais das adolescentes no espaço socioeducativo, que, a posteriori são 

encaminhados para o Juizado da Infância e Juventude. 

Assim, para atender as adolescentes, as servidoras, em meio às suas jornadas de 

trabalho, criaram um espaço na sala do próprio conselho para manter as obras literárias. Dessa 

forma, as servidoras têm realizado nesse espaço tanto o trabalho disciplinador, bem como o 

trabalho de mediação de leitura, que acontece de forma voluntária e informal no espaço 

socioeducativo, independentemente do processo de escolarização ligado à SEDUC, que 

também é realizado nas dependências do Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino – 

CASE.   

Nessa vereda, narramos algumas reflexões proferidas em entrevista pelas servidoras e 

agora mediadoras em relação à leitura em espaços de crise, trabalho que, para elas, “iniciou-se 

com as adolescentes/socioeducandas como um remédio para acalmá-las e tirarem-nas da 

ociosidade durante o cumprimento de medidas sociodisciplinares de suspensão de 21 dias de 

pátio livre. Ou seja, os livros, a princípio, surgiram como uma forma de preencher esse tempo 

de suspenção.  

Vimos nesse contexto que as práticas disciplinares, ou sociodisciplinares, são como 

um meio de controle comportamental para evitar punições, observando-se que o castigo, 
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embora moderado, faz com que as adolescentes se curvem ao controle da subjugação, 

submetendo-se, assim, a tais práticas sociodisciplinares. Há que se ressaltar que essa punição 

nos remete ao pensamento de Foucault (1998), onde o binômio transgressão/punição está 

presente na obra “Vigiar e Punir”.  

No entanto, as servidoras/mediadoras demonstram que trabalho de leitura imbricado 

com as atividades do conselho e visto da seguinte forma:  

 

para Jo, a questão da leitura dentro do conselho socioeducador é um trabalho voltado 

ao conceito de valorização, e não de punição. A gente quer que elas reflitam e 

entendam que, se optarem por outras escolhas, o caminho delas poderá ser diferente. 

Então, trabalhamos com a leitura como uma questão de valorização, com o intuito de 

que elas compreendam que têm outras possibilidades de vida e não ficar incidindo nos 

erros que elas apresentam.  

 

o que para Máh, em relação ao processo especificamente com a leitura, aqui é assim. 

Como tem alguns livros que a gente lê e fica apaixonada, a gente recomenda para elas. 

Mas, no mais, elas leem. A gente é uma defensora para que elas leiam. Somos um 

instrumento, um canal para levar a leitura para elas. Com o tempo, podemos 

regulamentar esse trabalho, colocar no relatório delas quantos livros elas leem, até pra 

gente ter uma verba, um auxílio para que possamos desenvolver o trabalho de leitura 

de uma forma diferente. 

 

Os estudos de Petit, (2009, p. 174) apontam que o mediador ou iniciador dos livros é 

também aquele ou aquela que acompanha o leitor no momento, por vezes tão difícil, da 

escolha do livro. Aquele que dá a oportunidade de fazer descobertas, possibilitando-lhe 

mobilidade nos acervos e oferecendo conselhos eventuais.  

Para Petit, a leitura ajuda a se construir, a imaginar outras possibilidades, a sonhar. 

A encontrar um sentido. A encontrar mobilidade no tabuleiro social. A encontrar a distância 

que dá sentido ao humor. E a pensar, nesses tempos em que o pensamento se faz raro. 

(PETIT,2009,p. 19). 

Aponta uma das servidoras/mediadoras que o trabalho de mediação de leitura realizado 

no CASE desperta algumas interferências negativas por conta das escolhas de algumas obras. 

Ela relata que certos servidores comentam que as escolhas das obras literárias deveriam ter 

limites. Segundo ela, tais servidores se queixam de que determinados textos românticos deixam 

as adolescentes/socioeducandas empolgadas. E, assim, nos traz um exemplo ocorrido por conta 

de algumas obras presentes no CASE:  

 

nós tivemos no CASE uma obra que relata sobre uma menina que teve Aids,  “Depois 

Daquela Viagem”, de Valeria Piassa Polisse. Alguns servidores começaram a ler o 

livro e logo diziam que tinha umas coisas inadequadas para as socioeducandas. 

Também tivemos um livro em que a personagem conversa com Deus e com diabo, 

mas entendo que é um diálogo legal, ela está entre a vida e a morte. Contudo, eles 

acham que é uma apologia, e que a gente não poderia fornecer esse tipo de livro para 

as adolescentes.   
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Em defesa dos diretos à leitura de literatura e as escolhas literárias, as 

servidoras/mediadoras argumentam no sentido de que as socioeducandas estão apenas privadas 

de suas liberdades, mas a dignidade e o campo intelectual têm de ser mantidos em liberdade. 

Ouçamos: 

 

aqui, nós não colocamos regras à literatura. Muitos agentes acham que elas não 

deveriam ler certos livros, pela imaturidade. Não temos nenhum Cinquenta Tons de 

Cinza, para não criar um embate com eles. É uma literatura, elas leem, e não 

enxergamos nada demais.  Elas são privadas somente de liberdade, a liberdade delas 

são os corpos físicos, por determinação judicial. Já, o espirito não foi preconizado na 

sentença. Ademais, lemos algumas obras e recomendamos para as demais técnicas 

para que possam ler para, assim, evitarmos qualquer embate.  

 

Vimos que as práticas das servidoras/mediadoras coadunam com o pensamento de 

Cecília Bajour (2012, p. 34), posto que têm colocado à disposição das 

adolescentes/socioeducandas uma boa quantidade de obras literaturas, as quais são previamente 

selecionadas. A propósito, para Petit apud Bajour, selecionar não é restringir, mas o contrário. 

Selecionar significa valorizar.  

Ademais, os estudos de Petit (2010, p. 47) nos mostram que, para encontrar vidas nas 

palavras, é preciso estar com os livros sem pudores, porquanto esses objetos não podem 

constituir um monumento intimidador e enfadonho. 

Para Bajour, o momento da seleção de textos sempre supõe consideração, de modo 

mais ou menos categórico, de representações, teorias e problemas acerca da literatura, da leitura 

e dos leitores (BAJOUR, p. 52). No caso do trabalho das mediadoras, a etapa da escolha tem se 

apresentado como uma ocasião formativa e transformativa, e não por meio de critérios de 

seleção fixos e estabelecidos.  

Em outro momento, observaram as servidoras-mediadoras que as adolescentes 

socioeducandas estavam realizando suas leituras com muita celeridade, posto que sem demora 

vinham fazer a devolução e a troca dos livros. A par disso, as mediadoras começaram a aplicar 

questionários e atividades pós leitura, com o intuito de observar se realmente as leituras eram 

realizadas, ou se as socioeducandas apenas utilizavam os livros como um meio de circulação, 

ou seja, de sair de seus alojamentos.  

No entanto, as mediadoras observaram que os efeitos das atividades foram negativos, 

pois as adolescentes começaram a ler preocupadas com as atividades, e não mais narravam ou 

compartilham com entusiasmo as histórias lidas por elas.  

Dessa forma, as servidoras-mediadoras acabaram abolindo a aplicação dos 

questionários, com o intuito de evitar a intimidação das jovens/adolescentes no processo de 



98 
 

leitura. Entretanto, as servidoras procuravam escutar atentamente as histórias lidas pelas 

socioeducandas no ato da devolutiva das obras.  

Observamos que a atitude das mediadoras vem ao encontro das reflexões de Petit 

(2010, p. 48), uma vez que, se as adolescentes “se submeterem passivamente à autoridade de 

um texto, encarando-o como uma tarefa imposta, e sobre a qual elas devem prestar contas, 

seriam poucas as chances de o livro entrar na experiência delas, na sua voz, no pensamento”.  

E bem exemplifica Geraldi, para quem “aprender não é se tornar um depósito de 

perguntas dadas; saber não é dispor de um repertório de respostas. (...) É com as mãos cheias 

de perguntas que melhor nos orientamos no manuseio da herança cultural” (GERALDI, 2010, 

p. 96). 

Ao identificarem que as socioeducandas elegiam, como suas preferidas, histórias 

infanto-juvenis, a exemplo de romances e obras que representam o seu mundo, tais como 

conflitos com a adolescência e outras realidades, as servidoras-mediadoras procuraram 

proporcionar-lhes obras referentes a esse gênero.  

Todavia, ao perceberem o interesse das jovens-adolescentes socioeducandas pela 

leitura/literatura, as servidoras-mediadoras, mansa e pacificamente, passaram a lhes oportunizar 

algumas obras de relativa complexidade, mesmo que alheias aos seus contextos, a exemplo dos 

clássicos, corroborando, dessa forma, o entendimento esposado por Ferreira, Domingues e 

Patrícia (2016, p. 59), segundo o qual “o sujeito (leitor) deve ter o direito de somar as obras 

canônicas, muitas vezes restritas, pela estratificação social, a camada prestigiadas na 

sociedade”.  

Vimos nesse contexto que o trabalho de mediação de leitura em espaços de crise feito 

pelas servidoras, as quais, de um modo geral, conhecem o perfil de cada socioeducanda que 

adentra no CASE,  coaduna com o pensamento de Michèle Petit (2009, 2010, 2013), o qual 

observa que o papel do mediador de leitura aproxima o leitor dos textos, podendo, ainda, 

construir pontes entre o leitor e os textos, “contaminando-os” pela paixão da leitura, fator que, 

possivelmente, intervirá na abertura de espaços e tempos onde o desejo de ler possa traçar novos 

caminhos, e que poderá, certamente, levar as crianças e adultos a uma maior familiaridade e 

maturidade na abordagem dos textos escritos, contribuindo, assim, para o gosto e prazer pela 

leitura.  

Sendo assim, o mediador é aquele que “constrói pontes para universos culturais mais 

amplos ” aos sujeitos leitores. É aquele que exerce um papel chave para que o leitor não fique 

sitiado entre alguns textos e, ainda, aquele que proporciona aos leitores uma diversificação de 

leituras (PETIT, 2009.p, 174 -175). 
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A luz dos discursos das servidoras do CASE, participantes da pesquisa, de um modo 

geral, as adolescentes/socioeducandas que adentram naquele estabelecimento apresentam um 

baixo capital cultural e letramento, assim como um baixo nível de escolaridade, dificuldades na 

compreensão de um texto aquém do adequado para a idade-série. Dessa forma, as 

servidoras/mediadoras lançaram mão de obras que mais se adéquam às condições cognitivas e 

identitárias das adolescentes/socioeducandas naquele espaço de crise.  

Encontramos no texto da autora Freitas (2012, p. 68-69), “Mediação: estratégia 

facilitadora da compreensão leitora”, que “mediar o desenvolvimento da leitura é exercitar a 

compreensão do aluno, transformando-o de leitor principiante em leitor ativo”, o que implica 

ampliar sua capacidade de ler com segurança e (...) realizar previsões, formular, identificar 

conteúdos novos e os já adquiridos, relacionar o que lê com sua vivência cultural, social e 

individual, interpretar com perceptibilidade e distinguir com rapidez as palavras, ler o que está 

subjacente ao texto.  

Tais elementos irão, certamente, transformar o leitor em formação em um leitor 

proficiente. Para a autora, a mediação na leitura acontece na dinâmica da inteiração, posto que 

o mediador apoia o leitor iniciante, auxiliando-o a mobilizar conhecimentos prévios para 

desenvolver habilidades especificas.  

Segundo Freitas apud Vygotsky (2012, p. 69), “as inteirações entre os indivíduos com 

o mundo e com o objeto de conhecimento desempenham um papel fundamental do seu 

desenvolvimento cognitivo, sendo que o conhecimento se dá em um processo de transferência 

do social para o individual”. A propósito, Freitas nos diz que, para Vygotsky, o discurso 

desempenha um papel central na construção do conhecimento, porquanto ele tem a linguagem 

como mediadora desse processo. O indivíduo aprende e desenvolve conceitos por meio da 

internalização transferida do ambiente social para o individual. Ou seja, é pelo espaço 

colaborativo que a mediação acontece, ocasionando o aprendizado.  

Com base nos ensinamentos de Petit (2010, 48-59), vimos que nos discursos de 

algumas adolescentes/socioeducandas participantes da pesquisa, bem como das próprias 

servidoras mediadoras que não é preciso apenas aptidão de um profissional para orientar o 

universo dos livros/textos, mas, acolher a crianças ou adolescentes e apoiá-los em sua busca 

para dar novamente um movimento aos seus pensamentos, aos seus desejos, seus sonhos, suas 

vidas, e para ir mais longe.  

Para que entendam até que ponto um mediador pode influenciar um destino, daremos 

um exemplo com base nos dizeres das conselheiras/ mediadoras em relação a uma adolescente 

em conflito com a lei:  
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essa menina, Graça, pra gente, foi bem emblemática; ela chegou aqui bem crua, bem 

acuada, nunca tinha lido um livro na vida. Quando pedi pra ela pegar um livro ela 

pegou um bem fininho, porque achava que não iria conseguir ler. Efetivamente, a 

menina foi tomando gosto, de modo a apaixonar-se pela leitura, e sempre nos narrava 

emocionada as histórias dos livros lidos por ela. 

 

Em virtude dessas considerações, vejamos Petit: 

 

o espaço íntimo que a leitura descobre, os momentos de compartilhar que ela não raro 

propicia, não irão reparar o mundo das desigualdades ou da violência — não sejamos 

ingênuos. Ela não nos tornará mais virtuosos nem subitamente preocupados com os 

outros. Mas ela contribui, algumas vezes, para que crianças, adolescentes e adultos, 

encaminhem-se no sentido mais do pensamento do que da violência. Em certas 

condições, a leitura permite abrir um campo de possibilidades, inclusive onde parecia 

não existir nenhuma margem de manobra (PETIT, 2009, p. 174 -175). 

 

É bem verdade que o objetivo do processo de mediação realizado por essas 

servidoras/mediadoras foi, a princípio, evitar a ociosidade, bem como aliviar o agitamento em 

espaços de crise por parte das adolescentes/socioeducandas. Não obstante, o trabalho com a 

cultura escrita obteve diferentes enfoques, “sem organização dos conhecimentos na prática 

cognitivista, praticamente hegemônicos e pedagógicos, estabelecidos em currículos vinculados 

à teoria literária que seguem o modelo convencional da história da literatura linear e 

progressiva” (REZENDE, 2013, p. 8-11), mas, sim, em experiências empíricas. 

Por outro lado, observamos que as servidoras/mediadoras têm buscado realizar a 

mediação individualmente para despertar o prazer, a curiosidade e o desejo de ler de forma 

espontânea e livre para escolher suas leituras, até porque, no ambiente socioeducativo, esse é 

um dos poucos momentos em que elas podem escolher o que querem. A priori, promovemos 

textos que condizem com a realidade das adolescentes.  

Contudo, segundo as servidoras/mediadoras, as adolescentes sempre solicitam 

orientações sobre o que devem ler. Elas nos relatam, ainda, que, além dos elementos expostos, 

a mediação de leitura é realizada com o objetivo de valorização e no intuito de que as 

adolescentes compreendam outras possibilidades de vida, por meio das práticas de leitura. Daí, 

as mediadoras utilizam a estratégia de indicar a obra de Gilberto Dari Mattje, Tosco, posto que, 

após essa leitura, as adolescentes sempre solicitam uma próxima. Algumas ainda dizem: “será 

que o próximo também vai falar de mim?”. 

É certo que o cultivo da leitura/literatura mediada pelas conselheiras no espaço 

socioeducativo tem sido fundamental para a formação cultural das adolescentes. Porém, 

acreditam as conselheiras/mediadoras que as experiências de leituras proporcionas a elas vão 

além do desempenho linguístico, porquanto há fortes evidências de transformação interior. 
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Como caracteriza Petit, na obra “A arte de ler ou como resistir à diversidade” (2010, 

p. 130-131) “o encontro com o livro coloca o leitor em movimento e lhe permite conciliar com 

sua vida interior” “suspensa, parada, fraturada pelo sofrimento psíquico” (...). Contudo, às vezes 

esse diálogo é restabelecido à custa da dor”. 

Nesse sentido, observamos que, “graças às mediações sutis, calorosas e discretas” (...), 

durante o percurso de internação das adolescentes, “a leitura começa a fazer parte de suas 

experiências singulares, de modo que os livros já não as desencorajavam nem as assustavam. 

Ao contrário, ajudavam-nas a encontrar palavras, assim como a se tornarem um pouco mais 

atores de sua própria história” (PETIT, 2009, p. 11).  

Dessa forma, observamos o trabalho extraclasse de mediação realizado em contextos 

de crise realizado pelas servidoras Jo e Máh, procuram facilitar a apropriação da cultura escrita 

por caminhos diferentes dos habitualmente propostos pela instituição escolar,  com efeito, não 

se devem apenas aos seus gostos literários pessoais, mas, sim, a anos de observações e vivências 

com adolescentes em medidas socioeducativas e, ainda, pelas suas experiências pessoais em 

relação à literatura, vez que defendem o direito à literatura como uma eficácia simbólica.  

Nada obstante, há um princípio essencial evidenciado no trabalho das 

servidores/mediadoras, que coaduna com o pensamento de Petit (2010), qual seja, o de não 

enfraquecer a qualidade literária, seduzindo o leitor com textos fáceis, para posteriormente 

introduzir os textos complexos. E ainda conhecem o poder da literatura por experiência e gosto 

pessoal, como também compreendem a leitura como um direito das adolescentes em medidas 

socioeducativas.  

A propósito, o crítico Antônio Candido, conceitua a literatura como uma manifestação 

universal de todos os homens em todos os tempos: 

 

a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os tempos. Não 

há povo e nem homem que possa viver sem ela, isto é sem a possibilidade de entrar 

em contato com alguma espécie de fabulação. (...) Ora ninguém pode passar vinte e 

quatro horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura concedida 

no sentido mais amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade 

universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito.  (ANTÔNIO 

CANDIDO, 2004. p. 174). 

 

Em razão desses elementos, a literatura, para Antônio Candido (2004, p. 175) é 

concedida como um direito universal: Podemos dizer que a literatura é o sonho acordado das 

civilizações. 

Portanto, assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o 

sono, talvez não aja equilíbrio social sem a literatura. Desse modo, ela é fator indispensável de 

humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade”. 
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Durante a entrevista, a psicóloga Mel exprime uma de suas grandes preocupações em 

relação ao trabalho de leitura realizado pelas servidoras Jo e Máh, pois bem sabe ela o quanto 

esse trabalho tem sido de grande valia para a vida das adolescentes socioeducandas, bem como 

para o próprio Sistema Socioeducativo. Ouçamos Mel:   

 

talvez, se esses profissionais – Jo e Máh –, que se disponibilizaram para esse trabalho 

de leitura saírem da Unidade, ou serem direcionados para outras funções, a gente não 

sabe se esse trabalho terá continuidade. Essa é nossa grande angustia. Para ter 

continuidade, vai depender se os novos profissionais que assumirem o conselho 

tenham interesse de assumir esse projeto de leitura. Porque ele começou pela vontade 

das profissionais. A gente não sabe se todos compartilham com a mesma ideia. (....) 

Eu não vejo nenhum envolvimento da escola com esse projeto, (...) eu acredito que a 

escola tenha conhecimento do trabalho que é feito aqui com a leitura, mas não 

demostrou interesse de talvez fazer uma parceria com o trabalho. 

 

Além disso, a psicóloga Mel expõe sobre algumas necessidades básicas que certamente 

beneficiariam o trabalho de mediação de leitura e escolar no espaço Socioeducativo.  E assim, 

nos diz:  

 

precisamos de profissionais, a exemplo de um psicopedagogo, dentro da unidade, um 

espaço de leitura adequado e estimulante. Não vejo contrapartida do Estado, pois 

deveria ser um investimento suficiente para suprir todas as necessidades. O projeto 

vai bem pelo interesse individual e pessoal, tanto das meninas que pegam o livro e 

levam para o quarto e leem. Mas, talvez, não seja o espaço adequado, como pelo nosso 

investimento para que o projeto de leitura aconteça. 

 

Diante de tais relatos, observamos que as servidoras da SEJUDH, Jo e Máh, têm 

proporcionado práticas de leituras às socioeducandas, que passaram grande parte de suas vidas   

distantes dos livros e, que por meio da mediação de leitura puderam tê-los como objetos 

próximos. As mediadoras trouxeram as socioeducandas para o universo da leitura, “com 

encontros e situações de intersubjetividade prazerosa, que um centro cultural, social, uma ONG, 

ou uma biblioteca, as vezes a escola, tornam possíveis”. Isso tornou-se possível na vida das 

socioeducandas por meio do espaço socioeducativo. (PETIT, p. 2010, p. 48). 

Ressaltamos que a mediação da leitura no CASE, criada pelas servidoras da SEJUDH, 

coaduna com as reflexões de Petit (2009) segundo as quais “O mediador não pode dar mais do 

que tem...”. Em sua obra, a autora nos traz a seguinte citação: “na França, diz-se que a mulher 

mais bela do mundo não pode dar mais do que ela tem”. No caso da biblioteca (constituída no 

CASE), ocorre um pouco a mesma coisa, já que ela só pode dar o que tem, vendo-se, hoje, 

limitada pelos processos de segregação presentes em tantos lugares (PETIT, 2009, p. 186). 

Para finalizar, compartilhamos o que nos diz Petit, em relação à democratização da 

leitura, para o que, segundo a autora, não existem receitas magicas, mas apenas uma atenção 

especial às crianças, aos adolescentes, às mulheres e aos homens. Desse modo, o mediador deve 
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sempre realizar um questionamento sobre o exercício de tal arte. Uma exigência. Um pouco de 

imaginação (PETIT, 2009, p. 183). 

Entretanto, nos diz Petit (2009, p.183) que é um trabalho a longo prazo e paciente, 

muitas vezes ingrato, na medida que é pouco mensurável, pouco visível e do qual os 

profissionais quase nunca têm um retorno, a menos que um pesquisador passe por ali e estude 

precisamente esse impacto. A propósito, como ocorreu com Petit, que, após realizar suas 

pesquisas, foi muito solicitada para falar em várias cidades. 



 
 

4. AS EXPERIÊNCIAS DE LEITURA EM ESPAÇOS DE CRISE 

 

4.1. A ADOLESCENTE E SUAS EXPERIÊNCIAS DE LEITURA 

 

Neste item procuramos compreender o espaço que a leitura, no sistema socioeducativo, 

ocupa na vida das adolescentes em privação de liberdade. Para tanto, mergulhamos no universo 

das experiências de leituras das adolescentes em meio ao contexto vivenciado no Centro de 

Internação Provisória e Internação Feminina – CASE/Cuiabá – MT. 

Importante notar que o envolvimento das adolescentes socioeducandas em relação ao 

acesso à cultura escrita na Unidade Socioeducativa foi proporcionado por duas servidoras da 

SEJUDH:  Jo e Máh, sendo a primeira com formação em Direito, e a segunda, com formação 

em Educação Física, as quais, além do ofício de conselheiras disciplinares da unidade, 

desenvolveram um projeto de leitura informal, fora do contexto escolar do Socioeducativo. 

Nada obstante, conclui-se que as práticas de leitura realizadas pelas adolescentes têm 

contribuído de forma significativa para a formação de leitura/literatura naquela Unidade 

Socioeducativa.  

Por conseguinte, tais servidoras dividiram o pequeno ambiente, proporcionado para o 

trabalho do conselho disciplinador com mais de duzentas obras literárias, as quais estão 

catalogadas em uma lista de livros e acomodados fisicamente em uma estante de aço instalada 

em um canto da sala, dessa forma, o ambiente também é chamado por algumas adolescentes de 

biblioteca.  

As obras que compõem o acervo literário constituído no CASE foram adquiridas por 

meio de doações particulares e pelas doações dos servidores da unidade, principalmente, pelas 

servidoras envolvidos com o projeto de leitura, as quais buscam adquirir constantemente novas 

obras, vez que há momentos em que as adolescentes socioeducandas manifestam o desejo de 

ler determinadas obras especificas, a exemplo do que ocorreu com a da obra O Diário de Ane 

Frank, conhecida por elas por meio de citações em outras leituras.  

Vejamos o que afirma Máh: quando falamos para as adolescentes que compramos 

livros para elas, elas ficam atônitas e nos dizem: nossa, alguém preocupada com a gente! 

Compartilhamos, ainda, a manifestação da psicóloga Mel:  

 
a gente vê um livro e já pensa nas meninas. Comentamos (Jo, Má e Mel) que temos 

que procurar tal livro porque a adolescente tal demonstrou interesse. Eu acho que este 

trabalho está crescendo um pouquinho por uma construção que é nossa e de interesse 

delas, também. Então, da nossa parte, a gente pensa nos livros que possam contribuir 

de alguma forma e corremos atrás. Observamos também o interesse que elas 
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demonstram em conhecer um determinado assunto. Daí, a gente tenta trazer para 

estimular. É um acervo que está crescendo de pouquinho e pouquinho.  

 

Entretanto, Mel entende que, para obter um melhoramento em relação ao acervo e ao 

trabalho de leitura realizado CASE, é necessário interesse por parte do Estado, com 

investimentos no acervo literário e, ainda, acreditar que esse trabalho de alguma forma possa 

ser benéfico para o Socioeducativo.   

Buscamos conhecer de um modo geral quais são os textos que ajudam as 

adolescentes/socioeducandas a viver em tempos difíceis. Por conseguinte, as adolescentes 

entrevistadas citaram as seguintes obras literárias: 

 

Kuatrin Alexandre Tarelow 

O Poder da Oração para Uma Vida Feliz Stormie Omartian 

A Volta ao Mundo em 80 Dias Júlio Verne 

1808  Laurentino Gomes 

Descanse em Paz, Meu Amor Pedro Bandeira 

Marlei e Eu John Grogan 

Um sonho no Caroço do Abacate Moacir Scliar 

O Tempo de Esperança: 24 horas para você 

renovar suas energias 

Mark Finley 

O Primeiro Dia Mek Lay 

A Última Noite Mek Lay 

Replay Mek Lay 

A Ùltima Pedra - Vícios tem Cura Rogério Formigoni 

Lua Nova Stephenie Meyer 

Eclipse Stephenie Meyer 

Amanhecer Stephenie Meyer 

Crepúsculo Stephenie Meyer 

Julgamento de Shemaya James Kimmel Jr 

Comunhão com Deus Neale Donald Walsch 

Nossa Terra: como os Jovens estão tão 

salvando o planeta 

Janet Wilson 

Compramos um Zoológico Benjamin Mee 

Orgulho e Preconceito - Jane Austen Jane Austen 

Dom Casmurro Machado de Assis 

Pequeno Príncipe Antoine De Saint-Exupery 
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Escaravelho do Diabo Lúcia Machado de Almeida 

A Outra Face: História de uma 

Garota Afegã 

Deborah Ellis 

A Viagem de Parvana: Mais uma 

História de Garotas Afegã 

Deborah Ellis 

O Diário de Anne Frank Anne Frank 

O Diário de Uma Paixão Nicholas Sparks 

Tosco Gilberto Dari Mattje 

O Mundo de Sófia Jostein Gaarder 

Conversando com Deus Neale Donald Walsch 

O Momento Douglas Kennedy 

Gabriela Cravo e Canela Jorge Amado 

As Pupilas do Senhor Reitor Júlio Dinis 

O Guarani José de Alencar 

Dona Casmurra e seu Tigrão Jaf Ivan 

Não Conte a Ninguém Harlan Coben 

Estatuto da Criança e do Adolescente Lei. 8.069/1990 

 

As escolhas dos livros são realizadas por meio de indicações das servidoras 

mediadoras de leitura, bem como pela intuição das adolescentes socioeducandas, que, analisam 

as obras pelo título ou pela capa, de modo que, caso se interessem, buscam ler a contracapa ou 

outras partes do livro. Entretanto, as adolescentes conversam sobre suas histórias lidas com as 

servidoras/mediadoras e com suas companheiras de alojamento, atitude essa que contribui com 

a mediação dos livros e, consequentemente, com transmissão do gosto pela leitura.  

Em relação às escolhas, Petit escreve que o encontro se produz onde menos se espera 

e no qual o livro foi escolhido pelo leitor, “porque secretamente relaciona-se com uma 

catástrofe íntima, porque é uma das versões imaginárias possíveis dela. A leitura consola, 

acalma, pois aciona nossos registros traumáticos mais obscuros” (PETIT, 2010, p. 113). 

Vejamos, então, o que diz a jovem Graça, de vinte anos de idade, que está em 

cumprimento de medidas socioeducativas há sete meses, a qual, ao adentrar no CASE, conheceu 

o gosto e o amor pela leitura, visto que, anteriormente à privação da liberdade, jamais havia 

experimentado o sabor de uma obra literária.  

Entretanto, Graça nos diz que realizava algumas leituras de distração e entretenimento, 

a exemplo da revista Caras, bem como de noticiários, com intuito de manter-se atualizada com 
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os acontecimentos de um modo geral. Logo, Graça aponta suas justificativas por não gostar de 

ler livros:  

 

primeiro, porque eu não tinha e nem sabia onde pegar livros. Também, nunca me 

interessei, já que pra mim não tinha sentido, mas quando vim pra cá (sistema 

socioeducativo), passei a gostar de ler livros. Já li por volta de quinze livros, porque 

é assim, quando a gente vai lendo, parece que a gente vai entrando dentro da história, 

imaginando. Por isso é que agora eu gosto de ler.  

 

Graça apresenta diversos elementos que a impulsionou a crescer longe do universo dos 

livros. Entretanto, Graça nos revela que, ao adentrar em espaços de privação de liberdade, 

sentiu-se atraída pela leitura. E nos diz: “comecei a ver todas as meninas pegando livros para 

ler e comecei a pegar também”. Nesse sentido, observa Michèle Petit que “embora a leitura 

fosse em grande parte uma questão de família, também é influenciada por um contexto mais 

amplo, um ambiente que convida ou estimula a aproximar-se pelos livros, e além disso, uma 

história de encontros”. (PETIT, 2009, p. 148). 

A propósito, a jovem Graça relembra com alegria as primeiras experiências sobre as 

escolhas literárias no espaço socioeducativo, revelando que suas primeiras obras foram 

selecionadas pela espessura dos livros, sendo os prediletos o menos espessos, posto que a jovem 

sentia medo dos livros vultosos. Contudo, nos diz com brilho nos olhos: “hoje eu pego livros 

de mais de 200 páginas, leio tudo, ai eu já troco, toda semana”.  

Nesse sentido, Michèle Petit nos diz que “graças a mediações sutis, calorosas e 

discretas, a leitura começa a fazer parte das experiências singulares, de modo que os livros já 

não os desencorajavam nem os assustavam. Ao contrário, ajudavam-nas a encontrar palavras, 

a serem um pouco mais atores de sua própria história” (PETIT, 2009, p. 11).  

Posto isso, Graça cita algumas das obras que marcaram a sua vida em tempos de crise, 

tais como: Kuatrin; Um sonho no caroço do abacate; O poder da Oração; A Volta ao mundo em 

80 dias; 1808, Descanse em paz, meu amor; Marlei e Eu, relatando, por último, que gosta muito 

de ler a Bíblia Sagrada, visto que, segundo afirmou: “tem umas palavras bonitas, sinto que Deus 

está falando comigo, ainda mais quando a gente está passando por umas fases difíceis, eu me 

acalmo, não fico mais triste, me acalmo”.  

Entretanto, a jovem Graça destaca que as três primeiras obras citadas foram mais 

marcantes em sua vida, visto que a obra Kuatrin, de Alexandre Tarelow, escritor mato-

grossense, foi eleita por ela como uma de suas preferidos, pelo fato de ser um livro que, segundo 

afirmou: “anima a gente a ler, tem muitos acontecimentos”. Atente-se que trama foi inspirada 

na lenda da cobra grande, em que o personagem Kuatrin busca defender seus ideais e a natureza, 

travando uma luta de vida ou morte, em que coloca à prova todos os seus dons. 
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Quanto a obra o Poder da Oração Para Uma Vida Feliz. 365 orações e textos bíblicos 

para 24 necessidades da vida, Graça afirma: “mexeu muito comigo, eu estou gostando de ler 

ela me traz emoção, mudou meu jeito de orar, eu estou aprendendo como falar com Deus”. 

Graça identificou-se, lembrando passagens de sua vida, complementando, ainda, que “falar com 

Deus é muito bom”! 

Por fim, a jovem Graça aborda sobre a obra infanto-juvenil Um Sonho no Caroço do 

Abacate, de um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea, Moacir Scliar, que 

abrange vários gêneros, como romance, conto, aventura, e que também é eleita pela leitora 

como uma de suas preferidas: “o livro fala muito sobre família, porém, esse livro me deixou 

triste, porque só no final do livro que a gente vai descobrir que o pai do moço está morto, e eu 

queria que ele ficasse vivo. Eu espero um final feliz de um livro”. 

 Ademais, a obra aborda sobre uma luta de sobrevivência de família de judeus que 

chegam ao Brasil fugidos e que passam muitos conflitos e preconceitos por serem diferentes, 

evidenciando um romance não aceito por preconceitos raciais. Na obra, o autor aborda fatos do 

cotidiano de todo jovem, com o propósito final de compartilhar com os leitores experiências 

que fazem parte de suas lembranças pessoais.  

Vimos que a leitora obteve experiências singulares com tais obras e encontrou em suas 

leituras ânimo, saber e poder para sustentar os seus sentimentos em espaços de crise, posto que 

a obra o Poder da Oração para uma Vida Feliz traz em seu enredo aconselhamentos e 

suprimentos para o leitor viver o texto.  

Percebe-se, na fala de Graça, uma capacidade de se reconstruir com os livros uma 

relação afetiva, emotiva e aberta para os sentidos, aspecto que, segundo Petit (2010), “permite 

uma mudança de pontos de vista, um encontro com a alteridade, talvez uma educação dos 

sentimentos”. E, consequentemente a isso, o leitor é levado a sentir sensações de liberdade e 

gratidão, elementos estes que suplantam os sentimentos negativos com os quais o leitor convive. 

À vista disso, Graça nos diz: “quando a gente lê, a gente fica diferente, eu aprendo falar de 

outro modo, pensa de outro jeito, eu não sei explicar, mas a gente muda muito quando lê, eu 

pretendo continuar lendo depois que eu sair daqui”.  

Para Yunes (2003, p. 36), “é a partir das histórias da literatura que organizamos nossas 

próprias experiências e compreensão do que nos acontece e de nossa própria identidade, o 

sentido de quem somos”. Já, para Larrosa (1996), citado por Yunes, “o sentido de quem somos 

é construído narrativamente a partir das histórias que escutamos e lemos”.   

A adolescente/socioeducanda Cris, de 18 anos, que está há dez meses no CASE, nos 

diz que sempre gostou de ler romances, autoajuda, ação e a Bíblia Sagrada, porém, não 
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conseguiu lembrar dos títulos lidos anteriormente à medida socioeducativa. Salienta Cris que 

nesses tempos difíceis vividos no socioeducativo -  CASE, já consegui ler uns dez livros, 

afirmando, contudo, que tem dificuldades de falar sobre as histórias lidas, relatando, entretanto, 

que: 

 

na escola, gostava de ler somente gibis, mas no CASE é diferente, gente tem muito 

tempo para ler, lá fora não, e se não tivesse os livros aqui a agente ia entrar em 

depressão, porque não tem nada pra gente fazer, vou entrando nas histórias dos livros, 

e isso tem ajudado o tempo passar. 

 

Vimos, no contexto narrado por Cris, que a “arte de ler” tem sido o antídoto para a 

socioeducanda “resistir à adversidade”. Por conseguinte, Cris apresenta as obras Crepúsculo; 

Eclipse e Descanse em Paz, Meu Amor como suas leituras preferidas. Entretanto, Cris destaca 

a trama narrada na obra Descanse em Paz, Meu Amor de Pedro Bandeira, como marcante em 

sua vida, principalmente, no momento em que o personagem Alexandre acreditou que estava 

morto, e sua namorada, que ainda o amava, disse a ele: descanse em paz meu amor! A propósito, 

não deixou de elencar suas leituras com a Bíblia Sagrada, com a qual tem contato desde criança, e 

que, para ela, é uma forma de estar mais perto de Deus.  

Para a adolescente socioeducanda, a leitura em espaços de crise tem sido como um 

suporte para o seu bem estar. Os estudos de Petit (2010) evidenciam que os poderes reparadores 

da leitura, em particular, foram notados ao longo dos séculos. A exemplo disso, a autora expõe 

o que escreveu Montesquieu: “O estudo foi para mim o remédio soberano contra os desgostos 

da vida, não tendo existido jamais uma dor que uma hora de leitura não afastasse de mim” 

PETIT (2019, p. 15).  

A socioeducanda Tai, de dezoito anos, está há quatro meses em cumprimento de 

medidas socioeducativas. Tai nos revelou que voltou a praticar a leitura no CASE, já que, na 

rua, não tinha tempo para dedicar à leitura, pois o mundo do crime a consumia intensamente, 

afirma, entretanto, que sempre gostou de ler.  

A propósito, relata Tai: “li muitos livros no socioeducativo, mas não consigo lembrar 

de todos, eu pego muitos livros. Ela, todavia, afirma: tem tudo anotadinho na lista (empréstimo 

e devoluções), eu leio a noite inteira, e de dia devolvo e assino a lista”. 

Por meio das falas das conselheiras e mediadoras de livros, conhecemos de forma mais 

aprofundada sua relação com o universo da leitura em meio a contextos de crise. Tai, ao adentrar 

no socioeducativo - CASE, tornou-se uma devoradora de livros, fazendo com que as 

mediadoras buscassem obras literárias para responder às exigências de Tai.  
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Posto isso, Tai enunciou algumas obras lidas, a exemplo da coleção saga Crepúsculo 

- Lua Nova; Eclipse; Amanhecer e Crepúsculo; Kuatrin; Julgamento de Shemaya. Contudo, 

buscamos a lista de empréstimos e devolução e notamos que a adolescente realmente retirou 

grande parte dos livros disponibilizados na biblioteca, tais como: Tosco; Um sonho no caroço 

do abacate, e as obras de Pedro Bandeira, Dialética da Felicidade - Insolúvel busca de solução; 

Descanse Em Paz, Meu Amor; O Grande desafio; Amor Impossível, Possível Amor; A Droga 

da Obediência; A Hora da verdade; Dona Casmurra e seu Tigrão; A cidade Perdida; A Colina 

Sagrada; Gabriela e Cravo e Canela; Harry Potter e a Câmara Secreta; Sobressalto; Lola e o 

Garoto da Casa ao lado; Orgulho e Preconceito; O Diário de Anne Frank. E, assim, nos diz:  

 

os livros me ajudam, ler me ajuda a passar o tempo. Quando estou punida, não posso 

sair do quarto, não estou nem ai, eu fico lendo o dia todo, a noite inteira. Eu leio 

bastante, hoje mesmo eu quase não consegui vim para escola, fiquei lendo um livro 

até tarde da noite, eu vou entretendo na história, ai eu quero ler mais e mais.  

 

Segundo as observações das servidoras e mediadoras de leitura, realmente, a jovem 

Tai devorava os livros e já evidenciava um bom nível de compreensão leitora.  As intensas 

leituras realizadas pela jovem constituíam-se em um meio para acalmá-la. Segundo uma das 

servidoras e mediadoras de livros, a jovem, ao cometer determinado mal feito, lança mão de 

obras literárias com intuito de ler para tranquilizar-se, o que a propósito evita as transgressões 

internas em privação de liberdade, posto que, a adolescente socioeducanda, ao chegar na 

Unidade Socioeducativa para o cumprimento da medida revelou-se extremamente problemática 

e agressiva.  

Nesse cenário, Tai tem realizado suas leituras intensamente em meio a um ambiente 

“onde o princípio da realidade não obedece ao princípio do prazer”, (PETIT,2009, p. 91). De 

tal modo, vimos que a jovem necessita do mundo da ficção para amenizar o que lhe passa, ainda 

que provisoriamente, para se distanciar da vida que leva. Logo, lê diuturnamente, o que, para 

Michèle Petit (2010, p. 91-92), tem a ver com a liberdade de ir e vir, com a possibilidade de 

entrar em outro mundo e sair dele, sendo por meio dessas idas e vindas que as adolescentes 

socioeducandas em contextos críticos traçam suas autonomias e se reconstroem.   

Tai nos relata de maneira enfática sobre a sua liberdade de caminhar entre as páginas. 

 

quando é livro muito chato eu nem leio. Li um livro que está no meu quarto, mas eu 

esqueci o nome dele. Ele tem várias histórias de terror, mas você tem a oportunidade 

de ler várias histórias. O livro te dá alternativas para você continuar ou parar. Se quiser 

continuar, vai a página, e tal. Ai você vai naquela parte. 

 

Nesse contexto, escreve Petit (2009, p.28) que o leitor não é passivo, ele opera um 

trabalho produtivo, ele reescreve. Altera o sentido, faz o que bem entende, distorce, reemprega, 
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introduz variantes, deixa de lado os usos corretos. “E ainda nos diz que, a leitura quando não 

encarada como algo imposto, uma história, uma frase ouvida, se torna parte do indivíduo. 

Permitindo que ele rememore a sua própria história, especialmente os capítulos mais difíceis” 

(PETIT, 2010, p. 113). 

E, por fim, Tai, menciona os gêneros, romances, aventuras, terror, fantasia, histórias 

de fatos reais como seus prediletos, identificando-se, entretanto, segundo mencionou, com a 

história de um “menino que matava, roubava, xingava, brigava na escola, frequentava baladas, 

tinha várias namoradas”, havendo, contudo, ao final da história, a decisão de mudança de vida.  

Percebe-se que a Tai encontra-se representada em textos conflituosos, os quais fazem 

sentido para conduzir sua vida e compreender seus sentimentos, dando-se, daí “a transformação 

de suas palavras, de suas ideias, de seus sentimentos, de suas representações” (Larrosa, 2011, 

p.6), o que, para Petit, é essencial, pois, “quanto mais formos capazes de nomear o que vivemos, 

mais aptos estaremos para vivê-lo e transformá-lo” (PETIT, 2009, p. 71). 

Finalizando nossa entrevista, Tai nos diz que o projeto de leitura realizado no 

socioeducativo - CASE a ajudou em seu engajamento com a leitura/literatura. Nesse sul, Petit 

(2010, p. 93) nos ensina que a literatura ajuda dar formas aos lugares onde vivemos, a se lançar 

e abrir caminhos. Com efeito, complementa Tai:  

 
se eu não estivesse aqui, eu nem ia estar lendo, pois não vou em bibliotecas. Quando 

via uma pessoa falando de tal livro, eu buscava no meu celular e lia.  Aqui eu converso 

com as meninas, porque elas também leem e ainda trocamos os livros. Passei para 

Graça o livro “Lua Nova”, que eu estava lendo. Assistimos o filme, mas no livro é 

melhor que o filme. Eles contam mais coisas.  

 

Para a Petit, “página e país têm a mesma etimologia. As obras literárias esbanjam 

paisagens sem conta, incitando cada um a compor sua própria geografia. Contos, lendas, livros 

ilustrados, romances oferecem uma topografia, balizam o espaço, abrem-no para o exterior” 

PETIT (2010, p. 93-94). 

A adolescente Babi, de dezesseis anos e há quatro meses em privação de liberdade, 

nos disse que, antes de vir para o CASE, lia constantemente em casa, visto que sua avó, além 

de tê-la ensinado a ler ainda quando pequena, a ensinou também o gosto pela leitura literária. 

A jovem evidencia que sua avó tem altos livros e que, ao visitá-la, tem trazido alguns, a exemplo 

da obra Mais uma História de Garotas Afegã.  

À vista disso, escreve Michèle Petit que “a leitura é uma arte que se transmite, mais 

do que se ensina, e que a transmissão no seio da família permanece a mais frequente”, de modo 

que, na maioria das vezes, tornamo-nos leitores porque vimos nossos familiares mergulhados 

nos livros (PETIT, 2010, p. 22). 
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Babi nos diz que, no socioeducativo - CASE, há muitos livros que chamaram a sua 

atenção para a leitura, e que já retirou da “biblioteca” muitos livros, relatando, ainda, que seria 

muito difícil estar no socioeducativo sem os livros: “fica difícil todo dia acordar e olhar as 

mesmas coisas e pessoas, ficar sem ler um livro ou uma revista”. Desse modo, a adolescente 

leitora já leu cerca de dezessete livros, além de todos os gibis que se encontram na “biblioteca”. 

E, assim, Babi cita algumas obras lidas em seu percurso de quatro meses em espaços 

de crise, tais como: O Tempo de Esperança: 24horas para você renovar suas energias; A Volta 

ao Mundo em 80 dias; a saga de Crepúsculo (Lua Nova; Eclipse; Amanhecer e Crepúsculo) Um 

sonho no Caroço do Abacate, Nossa Terra - Como Os Jovens Estão Salvando o Planeta; 

Compramos um Zoológico; O Poder da Oração, O Primeiro Dia, A Primeira Noite e Replay de 

Marc Lévy e A Última Pedra - Vícios tem Cura.   

Com efeito, segundo a jovem, a obra Tempo de Esperança: 24 horas para você renovar 

suas Energias, de Mark Finley, foi o livro que mais chamou sua atenção, visto que a obra relata 

sobre uma história de uma menina sonhadora, que perde as esperanças, encontrando, contudo, 

uma senhora que a ajuda, incentivando-a a buscar forças e fé em Deus. Babi afirmou-nos que o 

livro de literatura cristã foi um grande auxílio para renovar suas forças e as suas perspectivas 

de dias melhores, e nos diz:  

 
o livro me ensinou que a agente não pode perder as esperanças, meu sonho é fazer 

Direito, e quando eu sair daqui eu vou realizar meu sonho. Esse livro me ajudou 

bastante (...), eu só tenho quatro meses aqui, o que para mim é muito, vou ter minha 

liberdade, e vou construir sua vida de novo, começar uma estrutura nova, não pode 

perder a esperança.  Esse livro foi bom!  

 

Evidenciou-se que a leitura, de um modo geral, a tem ajudado de uma forma especial, 

tanto nos afazeres escolares, em relação à escrita, pontuações e interpretação de textos, bem 

como ajudando a abrir sua mente, pensar diferente e a fazer novas escolhas, ajudando-a, ainda, 

a conversar com as pessoas, já que, quando adentrou no socioeducativo - CASE, era muito 

estressada e xingava com frequência, irritando-se com as pessoas.  

A fala de Babi, nos levou a demonstrar alguns relatos evidenciados por Petit, onde a 

autora nos diz que: o fato de ler e ir à biblioteca para muitos jovens abriu espaços de 

possibilidades ao ampliar o universo de linguagem e o universo cultural, bem como os amparou 

em suas trajetórias escolares e às vezes profissional, o que permitiu evitar as rotas mais perigosa 

e encontrar um pouco de “jogo” na hierarquia social, o que não é pouco (PETIT, 2009, p. 186). 

A leitora também demonstra que tem experimentado grandes experiências com as suas 

leituras literárias no CASE, a exemplo do que ocorreu com obra A volta ao mundo em 80 dias.  
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eu entrei dentro da história, imaginava as cenas, dentro do navio, ele perdia o navio, 

(...) imaginando cada detalhe, paisagem, local em que as pessoas tá praticando, essas 

coisas assim. Ela conclui sua fala nos dizendo que, além de ter gostado muito do livro, 

gostaria de ter uma experiência real, como a de conhecer todas as cidades em apenas 

com uma volta em 80 dias.  

 

E, ainda, nos diz que as leituras realizadas no socioeducativo - CASE são romances, 

aventuras e de textos que falam de orgulho, preconceitos e esperanças. 

Vimos que a fala de Babi nos remete às considerações de Michèle Petit, a qual tem 

evidenciado que “livro”, por excelência é o romance, que permite abrir o imaginário, ampliar o 

repertório das identificações possíveis e se deixar levar pelo devaneio subjetivo,  animando o 

corpo, seus deslocamentos e seu movimento, estabelecendo a construção do psiquismo ou a 

própria reconstrução (PETIT, 2009, p. 57, 2010, p. 95, 284),  o que, para Jorge Larrosa (2011), 

é somente o sujeito da experiência, que está aberto à sua própria transformação.  

Escreve Petit que “o imaginário não é algo com que nascemos. É algo que se elabora, 

se desenvolve, se enriquece, se trabalha. Quando se viveu sempre em um mesmo universo de 

horizontes estreitos, é difícil imaginar que exista outra coisa” (PETIT 2009, p. 179). 

Ane é uma adolescente de dezessete anos, que está novamente em cumprimento de 

medidas socioeducativa há três meses. Antes de vir para o socioeducativo - CASE, Ane 

realizava leituras somente da Bíblia Sagrada, embora raramente. Entretanto, ao adentrar em 

espaço de crise, conheceu o universo da leitura, momento em que passou a ler de forma 

satisfatória. Ela nos diz que já leu uns quinze livros, contudo, tem livros que não estão marcados 

na lista de empréstimos e devolução que, por vezes, são trocados dentro do alojamento.  

Assim, aponta alguns títulos de livros lidos em espaços de crise, tais como:  

 
Grande Desafio; A Hora da Verdade; Dialética da Felicidade - Insolúvel Busca de 

Solução; O Naufrágio do Golden Mary; A Colina Sagrada; Dom Casmurro; Não conte 

a ninguém; Dona Casmurra e seu Tigrão, Escaravelho do Diabo, A Garota Afegã; 

Replay; O Julgamento de Shemaya; Tempo de Esperança: 24horas para Você Renovar 

suas Energias; 1808; Sobressalto; Um Sonho no Caroço do Abacate; Orgulho e 

Preconceito; O Primeiro Dia; A Primeira Noite e Replay de Marcy Levy; Não Conte 

a Ninguém; O Diário de Ane Frank; O Pequeno Príncipe; Crepúsculo e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

 

Ane elenca algumas obras e gêneros de sua preferência, tais como os livros de Pedro 

Bandeira de gêneros investigativos, além dos romances Dom Casmurro, Dona Casmurra e seu 

Tigrão; Não Conte a Ninguém; Escaravelho do Diabo; Garota Afegã; Repaly, relatando-nos, 

ainda, que dentro do CASE só gosta de ler os textos que lhe interessam e que, por vezes, já 

pegou livros que começou a ler, mas logo parou, a exemplo dos livros O Pequeno Príncipe e 

Julgamento de Shemaya, por não se identificar com o gênero e com o enredo da trama.  
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Entretanto, a leitora Ane cita sua experiência com o clássico Dom Casmurro e Dona 

Casmurra e seu Tigrão - Coleção Descobrindo os Clássicos, como um dos livros que mais 

contribuíram para a sua forma de pensar e sentir, vez que foi conduzida pela obra a refletir sobre 

a intensidade dramática do ciúme de Bentinho, que passa a suspeitar de que seu filho é fruto da 

traição de Capitu com seu melhor amigo de infância.  

Dessa forma, a leitora Ane se coloca no lugar de Capitu, já que, segundo afirmou: 

 
isso pode acontecer em nossa vida, tem vez que a gente tem um namoradinho e a gente 

é ciumenta demais (...) né. Advogando, assim, em favor de Capitu: pra mim ela não 

foi infiel, se ela fosse mesmo infiel ela não ia falar que o filho dela parecia com o 

amante, para deixar dúvida na cabeça dela. Ela ia ficar de boa, não, nada haver, tá 

louco! Bentinho e cabuloso, ao ponto de pensar em matar a criança por causa de 

ciúme, pra mim Capitu é inocente e ele quer ser o certinho. Achei muito massa, esses 

livros.   

 

A adolescente Ane foi uma das poucas jovens em espaços de crise que apropriaram-se 

do cânone Dom Casmurro como fonte de prazer. A propósito, segundo disse, a obra a colocou 

em movimento, de tal modo que explorou as profundezas do texto em busca dos segredos 

escondido entre os signos, “interpretando o texto à sua maneira, introduzindo seus desejos entre 

as linhas” PETIT, 2009, p.26). 

A adolescente socioeducanda Karin, de dezesseis anos, encontra-se novamente em 

privação de liberdade há três meses e nos disse que sempre gostou de ler e que lia com 

frequência antes de vir para o CASE, especificamente romances. Logo, a adolescente 

socioeducanda traz lembranças da obra Diário de uma Paixão, lido em espaços de liberdade, 

obra que marcou sua vida de forma intensa, de maneira que foi levada a ler por diversas vezes. 

Em seguida relata Karin: “o Diário de Uma Paixão, é um dos livros que eu mais gosto, toda vez 

que eu pego o livro para ler eu leio, leio, leio, eu o amo! Gosto de romance que fala de amor”. 

A adolescente/socioeducanda nos contou que, em uma oportunidade em que foram ao 

Socioeducativo Masculino para realizar uma programação social e educacional, conheceu um 

adolescente que também estava em cumprimento de medidas socioeducativas, e que, apesar de 

um distanciamento forçado, foi iniciado o namoro. 

Karin nos contou que, da Unidade Feminina, tentou por diversas vezes enviar, 

escondidamente, em meio aos materiais dos professores, bilhetes de amor para o namorado que 

estava interno no Socioeducativo Masculino. Porém, estes acabavam achando os bilhetes e não 

os entregavam. Por conta disso, foi, por diversas vezes, punida com suspensões. Conquanto, 

sendo posto em liberdade antes dela, o namorado tentou visitá-la no Socioeducativo Feminino, 

não conseguindo, ver a namorada. Contudo, Karin relata que conseguiu receber a carta de amor 

deixada por ele.  
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Com o tempo, Karin obteve sua liberdade, e logo foi ao encontro do namorado, 

passando a praticar leituras juntos. Os adolescentes, de forma socializada, leram o romance 

Diário de Uma Paixão, de Nicholas Sparks, entre outras obras. Vejamos o que diz Karin: “eu 

lia alto pra ele e ele lia pra mim, depois a gente discutia sobre as histórias lidas do livro”.  

Notamos, nesse contexto, que os adolescentes ainda em privação de liberdade foram 

atraídos pelo amor aos livros, bem como por suas características, o que, para Petit (2010, p.33-

34), os livros lidos ajudam algumas vezes a manter a dor ou o medo à distância, transformar a 

agonia em ideia e reencontrar a alegria, a exemplo dos leitores em contextos difíceis, que vivem 

em ambiente pouco habituado à felicidade, sabendo, todavia, fazer uso de textos ou fragmentos 

de textos para desviar ‘sensivelmente o curso de suas vidas.  

Entretanto, o inesperado aconteceu. Karin recebeu a notícia sobre a morte do 

namorado, momento em que entrou em desespero e saiu correndo para a rua, ocorrendo que a 

polícia a pegou novamente, trazendo-a para o socioeducativo -  CASE. Dessa forma, Karin 

lamenta a morte do namorado e do companheiro de leitura e a perda dos livros, posto que havia 

emprestado todos os livros para ele.  

E, em meios às lagrimas, nos disse: “queria muito recuperar meus livros, pelo menos 

meu livro preferido”, vez que Karin vivia contextos de práticas de leitura com o namorado, 

principalmente, sobre o “conto romântico baseado em fatos reais que se tornou um verdadeiro 

clássico". Karin afirmou ter vivido experiências marcantes com a obra.  

Nesse sentido, os estudos de Rouxel (2013) abordam que o grande leitor evoca os 

livros que o marcaram e analisa ao longo de sua vida. O leitor “autonomiza”, no gênero 

autobiográfico (...) como Karin, que não podia falar dela, sem evocar a leitura que marcou sua 

vida, a exemplo da obra Diário de Uma Paixão. E ainda aponta Rouxel, que “a autobiografia 

do leitor permite igualmente entrever como se determina os gostos literários e a identidade do 

leitor, descrevendo como se encontra o mundo do texto e o mundo do leitor, permitindo 

observar o lugar que ocupa de identificação na recepção dos textos”. (ROUXEL, 2013, p.68). 

Posto isto, Karin nos diz que realizou várias leituras na Unidade Socioeducativa, como 

O Momento - Douglas Kennedy; Tosco, A Primeira Noite; Através do Espelho; A Hora da 

Virada - Enfrentando os Desafios da Vida com Equilíbrio e Serenidade; Presente Diário; Bíblia 

Sagrada e o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA. 

Karin, afirmou que identificou-se com texto da obra de Tosco, posto que: 

 
a história fala de um menino revoltado na escola que foi para o crime, e o crime armou 

pra ele. Depois, ele saiu do crime e arrumou uma namorada (...) até que ele começou 

a ser muito considerado. A adolescente socioeducanda, evidencia contextos de sua 
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vida com a história de Tosco. Na escola, foi uma menina atentada. Mesmo afirmou 

Karin, eu era valorizada em minha cidade. Contudo, segundo admite, acabava sendo 

envolvida pelo crime, e finaliza: o crime sempre arma pra você, mesmo! 

 

De um modo geral, as experiências de leituras das adolescentes com a obra Tosco, vêm 

ao encontro do pensamento do autor, o qual nos diz que toda leitura tem uma parte constitutiva 

de subjetividade, o que evidencia os aspectos da reapropriação parcial do texto pelo leitor. 

“Com efeito, cada um projeta um pouco de si na sua leitura. Por isso, a relação com a obra não 

significa sair de si, mas, também, retornar a si” (JOUVE, 2013, p. 53).  

Karin, em sua entrevista, deixa bem claro que exercitava a leitura com muito mais 

frequência fora do ambiente do Socioeducativo, posto que, no espaço socioeducativo, se sente 

muito estressada e seus gostos literários a levam a pensar em sua família, o que acaba criando 

dificuldades para concentrar-se em suas leituras.  

Entretanto, a adolescente destaca suas práticas literárias com ênfase nos livros de 

reflexão, autoajuda e literaturas cristãs, como a Bíblia Sagrada, bem como romances, cujas 

narrativas expressam fatos e histórias reais. Por conseguinte, Karin nos diz que tem realizado 

com assiduidade leituras bíblicas, e que tem, em seu alojamento, quatro obras de literaturas 

cristãs, além do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

As adolescentes socioeducandas Ane e Karin, que são colegas de alojamento, ao 

assinarem o termo de assentimento, observaram que havia no termo os preceitos do Estatuto da 

Criança o do Adolescente - Lei 8.069/90. Devido a isso, as adolescentes leitoras relataram como 

ocorreu sua experiência com a posse do ECA, bem como os efeitos de suas leituras instrutivas 

no espaço socioeducativo. Assim, lançamos a pergunta sobre quem lhes havia indicado a leitura, 

Karin nos disse que: “na verdade eu achei ele dentro da sala de aula, escondidinho lá no armário, 

no meio de uns livrinhos, ai eu peguei escondido”.  

Assim, afirma Karin: “li sobre o socioeducativo, mas não adianta muito. Tem coisa 

que fala lá no ECA que não pode fazer, no entanto pode, mas aqui a gente não pode. Eu acho 

assim, aqui eles tentam ajudar a gente, mas tem coisa que acontece aqui que é fora do comum”. 

Já a adolescente Ane buscou a leitura do ECA, especificamente, para compreender 

sobre seus direitos, mas, segundo afirmou, a tentativa foi infrutífera, visto que, de acordo com 

sua narrativa, de nada adiantou: “no ECA fala que a gente tem vários direitos no Socioeducativo 

(...) inclusive falar com um advogado, com um juiz ou um defensor. A gente pode fazer um 

oficio. Mas não tem nada disso. Fiquei foi nervosa”.   

Vimos que a necessidade das adolescentes em ler o ECA se deu pela busca de 

compreender e captar o surgimento de um entendimento diferente do inabitual e, 
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consequentemente, discutir e reivindicar seus direitos, que, para as socioeducandas, não 

estavam sendo assegurados e/ou protegidos.  

Ademais, para Candido (1995), “a emancipação do sujeito atua (...) enquanto 

instrumento de conscientização, ao focalizar situações nas quais prevalecem restrições de 

direitos”. Segundo o autor, “ninguém questiona o direito de um indivíduo a certos bens 

fundamentais, mas será que o direito de ler Dostoievski ou ouvir os quartetos de Beethoven é 

considerado?” (2016, p. 57). Aí, poder-se-ia acrescentar: A leitura do ECA no CASE é 

permitida, ou estimulada?? 

A adolescente Rosa, carinhosamente apelidada como a mascotinha do socioeducativo, 

visto que completou 14 anos no CASE, está em cumprimento de medida de internação há cinco 

meses. Ela começa dizendo que, antes da privação de sua liberdade, não teve experiências boas 

com os livros, posto que sempre teve dificuldades para ler.  

Entretanto, afirma que, antes de vir para o socioeducativo - CASE, realizava 

esporadicamente a leitura da Bíblia Sagrada, afirmando, no entanto, que nem sempre entendia 

o que lia. Contudo, no CASE, tem feito constantemente, a retirada de livros para ler, mas nos 

diz que acaba não realizando tais leituras, posto que as acha complicadas e difíceis. Assim, 

prefere ler alguns versículos da Bíblia.  

Nas considerações de Horellou-Lafarge e Segré (2015, p. 87), a relação entre o sucesso 

escolar e a prática da leitura é oscilante. Muitas vezes, os adultos que tiveram dificuldades 

durante a sua vida escolar tornam-se não leitores ou fracos leitores de livros (...), como 

apresentou a adolescente Rosa, em relação às suas leituras extraclasse, bem como em suas 

atividades escolares. 

Ademais, a adolescente afirma que, durante esse tempo no Socioeducativo, conseguiu 

realizar a leitura da obra Tosco, nos revelando que: a obra que narra uma história de um menino 

que fumava maconha e fazia muitas coisas erradas.  

A história de Tosco é uma das obras mais lidas no espaço socioeducativo, espelha um 

personagem violento, havendo ainda personagens na história que são internos ou excluídos do 

convívio social, o que, segundo as conselheiras/mediadoras, facilita a leitura. Dessa forma, a 

identificação do texto provoca o encontro de si, lembrando que, para Vicent Jouve (2013), toda 

leitura apresenta, uma parte constitutiva de subjetividade e, com efeito, cada um projeta um 

pouco de si na leitura.  

Entretanto, Rosa, nos contou: 

 

que, em seguida, leu o livro Descanse em Paz, Meu Amor, e que o enredo da trama é 

um diálogo de um cara conversando com Deus, igual nos estamos conversando, mas 
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ele fala coisas diferentes, fala da vida, da realidade, por isso que eu gostei. Ela conta 

que leu, ainda, Comunhão com Deus. 

 

Segundo a adolescente, essas duas últimas obras a ensinaram coisas boas. Rosa termina 

sua fala dizendo que, apesar das dificuldades, consegue ler mais no CASE: “a gente fica sem 

fazer nada, ai pega um livro e vai ler. Mas tem vez que eu nem gosto de ler, prefiro ficar quieta, 

viajando (risos). Eu viajo com os livros também, mas prefiro viajar com a minha própria 

imaginação”. 

Segundo as servidoras e “mediadoras de livros”, que ainda controlam as retiradas e 

devoluções dos livros, a adolescente socioeducanda Rosa tem retirado constantemente os livros 

da “biblioteca”, em especial os mais espessos, com o intuito de pertencer ao grupo de leitores 

constituído no CASE, sendo também uma forma pela qual ela usa busca um folego fora das 

grades.  

Fabi é uma adolescente de quinze anos e está em cumprimento de medidas 

socioeducativas há trinta dias. A socioeducanda nos disse que, antes de vir para o CASE, 

gostava de ler jornais e textos na internet, entretanto, não tinha o costume de ler livros, como 

também não possui livros em sua casa. No entanto, afirma a socioeducanda:  

 
que praticava leituras da Bíblia Sagrada em sua casa, visto que é evangélica e que no 

CASE, continua realizando leituras bíblicas, pois o pessoal da igreja que realizam 

trabalhos no CASE, traz livros bíblicos pra nós. Complementando que vem realizando 

a leituras de textos bíblicos antes de dormir, a exemplo dos salmos: 21, 23, 91, 128. 

O que para Fabi, parecem que são feitos para ela. Contudo, faz do salmo 23 sua 

meditação diária, e anuncia:  ele é meu pastor e nada me faltará, ele é meu pastor, e 

eu preciso de contar com ele, eu oro por ele (...) me apego na Bíblia Sagrada. 

 

Vimos que a adolescente se encontra no CASE há trinta dias, apenas, e relata que ainda 

não teve oportunidade de conversar com colegas, mas observa que elas falam umas para as 

outras sobre os livros que estão lendo. No entanto, Fabi relata ainda que, timidamente, lançou 

mão da obra O Mundo de Sofia, que, para ela, socioeducanda, “a leitura muda tudo, sem ler a 

gente não é quase nada, mudou muita coisa. Gostei muito do envolvimento do livro”. 

A adolescente Mari, de dezesseis anos, está no socioeducativo também em 

cumprimento de medidas socioeducativas, há trinta dias. Ela nos disse que lê a Bíblia Sagrada 

desde criança, e que, entretanto, logo que chegou ao socioeducativo -  CASE, lançou mão de 

um livro de quadrinhos, passando, em seguida, a ler a obra o Julgamento de Shemaya. No 

entanto, segundo afirmou, não foi uma boa experiência, visto que não conseguiu entender o 

enredo da obra, o que a fez desistir da leitura. 

Em seguida, a adolescente Mari foi ao encontro de uma literatura religiosa, a exemplo 

da obra Conversando com Deus.  
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gostei muito! Os livros têm me ajudado no jeito de pensar. Antes eu só pensava que 

nada ia dar certo pra mim, agora eu não penso mais essas coisas. Eu fiquei mais de 

boa. Lá fora, eu não tinha sossego, quando eu começava ler, todo mundo me chamava, 

ai eu logo guardava o livro para ficar batendo papo sem sentido. Parece uma tentação.  

 

Ela finaliza sua fala nos dizendo que realiza suas leituras no alojamento, e que lê de 

forma socializada a Bíblia com a colega de alojamento. “Lemos todos os dias antes de dormir 

e quando acordamos”. 

A periodicidade com que as adolescentes socioeducandas leem em espaços de crise, 

em geral, é frequente e contínua, sendo que os meios de leitura mais focados são os livros, com 

maior predileção para os gêneros textuais de autoajuda, romance romântico, romance de 

aventura, romance de mistério, romance de suspense, romance de ficção comédia dramática, 

ficção, fantasia, paranormal, além da literatura cristã e da Bíblia Sagrada. 

No que se refere aos espaços em que são realizadas, é substantivo o fato de que as 

leituras não são realizadas no ambiente escolar, mas, sim, realizadas no próprio alojamento 

(quarto), durante os períodos da tarde ou da noite, e de forma espontânea. Contudo, lhes é 

permitida a leitura no momento de pátio livre, podendo elas, inclusive, colocar cobertores no 

chão para lerem deitadas, com maior conforto e tranquilidade.  

Os livros são escolhidos por elas, entretanto, em liberdade vigiada ou aconselhadas 

pelas conselheiras “mediadoras de livros” ou, ainda, pelas colegas socioeducandas, de forma 

que as leituras praticadas no espaço socioeducativo são caracterizadas por prazer, lazer ou 

distração útil.  

Observamos que, entre os gêneros textuais mais representados para as adolescentes em 

espaços de crise, se encontram os romances, que, segundo as reflexões da autora Mazauric (2013):   

 
o romance em oferece um espelho onde cada um pode se conhecer e elaborar sua 

individualidade pelo viés de situações e de personagens de ficção que permitem diversas 

formas de identificação, além disso, sublinhou Nathalie Heinich, ele se presta ainda mais 

à observação de fenômenos identitárias descrito em espaço de crise (...), e só ganha 

existência nas mentes se instaurar um problema e como sabemos, é o caso no espaço 

público de hoje. (MAZAURIC, 2013, p. 91). 

 

Em nossas observações, vimos que a grande maioria das adolescentes entrevistadas 

viveu experiências com a obra Tosco, de Gilberto Dari Mattje, que, segundo as “mediadoras”, 

é uma das obras mais lidas no espaço socioeducativo, principalmente, para aquelas que não 

tiveram nenhum contato com livros literários, já que, para o Autor, a ideia da obra Tosco “é 

interagir com o adolescente, de forma que este se identifique com a história, se veja em algum 

dos personagens, para que, assim, consiga rever suas atitudes”.  
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Evidenciam ainda os relatos das conselheiras/mediadoras que as experiências de 

leitura das adolescentes com a obra Tosco têm proporcionado a elas momentos de “retornos a 

si”, pois, segundo revelam algumas, a obra Tosco é como se fosse a própria história de vida 

delas, bem como as leva a reexaminarem suas próprias atitudes, assim como tem sido o ponto 

de partida para novas leituras, pelo fato de uma experiência positiva. Ademais, grande parte dos 

textos evidenciados na obra Tosco advém de situações vivenciadas pelas adolescentes 

socioeducandas.  

Outra obra intermediada com frequência pelas conselheiras/mediadoras, e que tem se 

tornado um dos livros mais lidos no espaço socioeducativo, é Um Sonho no Caroço do Abacate, 

de Moacyr Scliar, bem como as obras do autor Pedro Bandeira, que sempre foi uma disputa 

para ler, registrando-se que as adolescentes liam por mais de uma vez a mesma.  

Visando o conhecimento de diversos e diferentes textos, de modo que as leitoras não 

restrinjam suas experiências de leitura a apenas um único tipo de texto, o que poderia 

empobrecer o repertório e limitar a competência leitora das adolescentes socioeducandas, as 

mediadoras  sugerem obras de vários gêneros, a exemplo dos clássicos Gabriela Cravo e Canela, 

de Jorge Amado; As Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Dinis; O Guarany, de Jose de Alencar; 

Dom Casmurro, de Machado de Assis; Dona Casmurra e seu Tigrão, de Jaf Ivan, além de 

algumas obras de Guimaraes Rosa e Erico Verissimo, não faltando os romances estrangeiros e 

obras contemporâneas, como os best sellers, entre os quais a obra Crepúsculo, escrita pela 

americana Stephenie Meyer, bem como outras obras pertencentes à “biblioteca”.   

Por conseguinte, algumas adolescentes, a exemplo das socioeducandas leitoras Tai e 

Ane, obtiveram significativas experiências com os cânones presentes na Unidade 

Socioeducativa. Entretanto, as adolescentes identificam-se com obras como A Viagem de 

Parvana - Mais uma História de uma Garota Afegã, além de O Diário de Anne Frank, visto que 

os enredos das tramas apontam contextos de adolescentes em conflitos diversos, tais como 

pobreza, guerra, solidão, abandono, confinamento, coragem e persistência, bem como contextos 

culturais e histórias diferentes do universo vivencial das adolescentes.  

A partir dessas informações sobre os acervos citados, percebe-se que grande parcela 

das obras lidas pelos jovens leitores pertence à chamada literatura de massa, gênero este que, 

certamente, constitui o marco inicial para o mergulho das adolescentes no fantástico universo 

da leitura.  

Registre-se haver no ambiente socioeducativo um espaço escolar cuja escolarização 

cabe à Escola Estadual Meninos do Futuro, que está sob a responsabilidade da Secretaria 

Estadual de Educação de Mato Grosso. No entanto, na temporada da coleta de dados, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Stephenie_Meyer
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observamos que não havia um entrelaçamento entre a Escola e a Unidade socioeducativa, 

especificamente quanto às práticas de leitura realizadas pelas alunas socioeducandas. Fato é 

que a professora de português desconhecia a “biblioteca”, ou seja, o espaço físico em que os 

livros são guardados, bem como os livros pertencentes ao universo socioeducativo.  

Entretanto, observamos que, não obstante tal falta de entrelaçamento, as adolescentes 

não foram excluídas do direito de vivenciarem “experiências de que a apropriação da cultura 

escrita é desejável e possível (...), visto que a familiaridade com a cultura escrita é fator decisivo 

social e, antes disso, do destino escolar” (PETIT, 2010, p. 287).  

Ao indagar as adolescentes em relação às suas leituras no espaço escolar e sobre suas 

práticas de leitura na escola, e como ocorre a discussão das obras lidas por elas em sala de aula, 

as respostas foram da seguinte forma: 

 
não fazemos leitura não, só escrevemos mesmo, só ensina a gente separar silabas e 

antônimos; somente esses livros que a gente pega na “biblioteca”; a professora de 

português toda vez pergunta se a gente está lendo, pra ver como a gente está; As vezes 

ela traz poemas, histórias de reflexão, lembro de um poema, muito pequenininho - 

Beija flor; só interpretação de texto, eles não perguntam o que estamos lendo, a gente 

que chega comentando, haaaa, aquela parte do livro fala issoooo, ai a professora de 

português pergunta o que a gente está lendo, e se é bom; como eu gosto de ler livros 

ela passa muito produção de texto, daí ela dá um texto pra nós fazermos, ai ela fala 

pra nos lermos e interpretarmos, ela fala que estamos melhorando bastante, nas 

pontuações na escrita, mas ela não indica leituras; as conselheiras indicam; na escola 

tem uma atividade que cada uma vai lendo uma parte do livro, mas é livro do estudo 

(didático), de ler na sala de aula; tem cultos aqui também, ai eles falam pra gente ler 

cada versículo. 

 

Contudo, vimos, nas enunciações das adolescentes socioeducandas leitoras, que, por 

meio de leituras de obras e gêneros variados, muitas socioeducandas se dedicaram na realidade 

a uma atividade vital, ainda que não estivessem sempre conscientes disso. A propósito, Petit 

(2010) afirma que é nas relações de intersubjetividades, “ainda que em meio a privações de 

liberdade”, que surge o desejo de ler, porquanto o ato de dividir é inerente à leitura, como a 

todas as atividades de sublimação.  

Em síntese, o que pudemos observar, a partir das entrevistas realizadas, é que a leitura 

no CASE era altamente desejável, seja pelas servidoras mediadoras, pela psicóloga e/ou pela 

direção, seja pelas próprias adolescentes, que vinham ampliando a retirada de livros no espaço 

destinado à biblioteca. Esta, apesar do pequeno acervo, contribuiu para amenizar a solidão dos 

quartos e para integrar as socioeducandas, que passaram a ler com regularidade e, segundo as 

servidoras, a discutir entre elas o que liam.  
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4.2. A ADOLESCENTE E A FAMÍLIA  

 

Diante dos dados relatados, observamos que as adolescentes socioeducandas mantêm 

vínculo familiar, uma vez que seis adolescentes internas declararam viver com seus familiares 

(filhos, irmãos, avós, pais), e duas declararam morar com seus companheiros e filhos, sendo 

que uma declarou morar somente com seu filho. Apenas duas das adolescentes relataram que 

viviam de acordo com o modelo tradicional de família, composto por pai, mãe e irmãos. 

Contudo, algumas adolescentes ao relatar sobre as lembranças de sua infância e adolescência e 

convivência familiar, evidenciaram contextos fragilizados em relação ao núcleo familiar, bem 

como o envolvimento no universo do crime pelos seus familiares. 

Buscamos evidenciar lembranças narradas por algumas adolescentes em conflito com 

a lei, sobre suas experiências de vida em contextos familiares. Então, vejamos Graça que nos 

diz que, ainda quando criança, seus pais se separaram, e logo sua mãe suicidou-se, e que, por 

conta disso, foram morar com a madrasta (irmã de sua mãe), sendo que, a partir desse momento, 

seu pai passou a beber e fumar constantemente e não dar mais atenção para ela e seus irmãos.  

Por sua vez, a adolescente Cris trouxe as lembranças sobre os intensos maus tratos 

físicos e domésticos sofridos durante a infância, enquanto morava com sua avó. Não bastasse 

isso, ainda é marcada por episódios de abusos sexuais por ela vividos, cujo agressor era seu 

próprio tio.  

A vida da adolescente Cris nos remete ao contexto vivido pela personagem Maria José, 

em Vida Maria, um curta metragem em 3D lançado no ano de 2006, produzido pelo animador 

gráfico Márcio Ramos, onde se evidenciam traços análogas com a realidade de crianças que 

têm sua infância interrompida, muitas vezes para ajudar a família a sobreviver, infância essa 

resumida a poucos recursos e a más condições de vida. 

Entretanto, a adolescente Tai nos diz que se lembra de que, desde criança, morou com 

seus avós, e que recebeu por parte de seu avô muito carinho e atenção intelectual e cultural. Ela 

ainda nos diz que passou um bom tempo de sua infância e adolescência indo visitar sua mãe na 

penitenciária, e que seu irmão também passou pela experiência de cumprimento de medidas 

socioeducativas. 

Babi nos relatou que, apesar de ter uma boa convivência com sua mãe, foi criada pela 

avó paterna e seu avô de criação, marido de sua avó, e seu pai, que também convivia na mesma 

casa. No entanto, seu pai se encontra preso há aproximadamente oito anos, e que vivem com 

poucos recursos financeiros, pois somente seu avó trabalhava fora, além do auxílio reclusão, 

que os tem ajudado para com as necessidades básicas.  
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A entrevistada Ane iniciou sua fala dizendo que toda a sua família pertence ao universo 

do crime, exceto sua avó, a qual a criou, visto que foi abandonada pela sua mãe. No entanto, 

sua avó trabalhava fora o dia todo, e, dessa forma, Ane ficava aos cuidados dos tios, que, por 

sua vez, a envolviam nos afazeres do crime. Vejamos o que nos diz Ane:  

 

eu era criança, eu achava o máximooo pegar em uma arma, guardar droga, pegar joia, 

ichiiii, cuidar de polícia, eu achava isso loucura, ai eu ficava fazendo coisa errada, 

vendia droga, guardava a droga pra eles, eu pulava o muro dos vizinhos, subia no pé 

de manga para avistar se vinha estranhos. Essa foi a minha vida com meus familiares! 

 

A adolescente Rosa, foi bem objetiva ao falar de sua família. Simplesmente, nos disse 

que os pais são crentes, e que ela sempre gostou muito de brincar e jogar bola. No entanto, 

começou a usar drogas no início de sua adolescência, o que a ajudava a esquecer de tudo, 

deixando tudo de lado, inclusive sua família.  

Por sua vez, a adolescente socioeducanda Karin nos diz que foi doada pela mãe 

biológica com um ano de idade. No entanto, recebeu muito carinho de seus pais adotivos, não 

aceitando, entretanto, tal situação. Dessa forma, passou a infância e adolescência em busca de 

seus pais verdadeiros, deixando muitas de ir à escola para ir em busca de sua origem.  

Mari nos disse que viveu um período familiar muito bom familiar, contudo, seu pai 

abandonou a família quando ela tinha ainda a idade de 8 anos: “meu irmão era de colo e o outro 

tinha apenas quatro anos de idade, sofremos muito com a ausência dele”. Entretanto, “ele 

sempre nos ajudou financeiramente”.  

Observamos nas narrativas das adolescentes socioeducandas entrevistadas, que apenas 

duas declaram que receberam de seus familiares incentivos em relação à cultura escrita. De 

modo geral, notamos que as adolescentes são de famílias despojadas economicamente e 

culturalmente, condição desenvolvida pela baixa ou nenhuma escolaridade formal dos pais ou 

de seus responsáveis. Analisamos, ainda, que a maioria das adolescentes são de famílias 

evangélicas, havendo sido criadas sob a égide da cultura evangélica.   

Para as autoras Silva, Mendonça e Galafassi (2016, p. 88), “há organizações familiares 

que, em geral, demostram maior vulnerabilidade e/ou situação de pobreza, o que produz 

sobremaneira a desestrutura familiar. Nesse contexto, a criança e o adolescente tornam-se 

vítimas de violência e transgressão”.  

À vista disso, observamos que grande parte das adolescentes ora entrevistadas viveu, 

desde sua infância até a adolescência fragilização dos vínculos familiares, conflitos familiares, 

desemprego, exclusão social, desigualdade social, maus tratos, abandono intelectual/cultural, 

além de conviver em contextos frequentes de crime, inseridas, muitas vezes, pelos próprios 
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familiares (pai, mãe, tios, irmãos ou namorado e/ou companheiros), e violação dos direitos 

humanos.  

De outro modo, duas das entrevistadas declaram que receberam de seus familiares 

cuidados especiais em relação à cultura escrita, contudo, seus familiares também vivenciaram 

experiências no universo do crime.  

 

4.3. A ADOLESCENTE E A ESCOLA 

 

A Escola para o adolescente representa um universo onde ele se sente à vontade para 

praticar suas experiências e convivências. É nesse universo que ocorrem as trocas de partilhas 

e nascem os encontros e os desencontros. A escola é um espaço de formação e transformação, 

que contribui para construção da própria identidade. Entretanto, é preciso observar que, 

mesmo entre os jovens/adolescentes que tiveram êxito em seu percurso escolar, muitos 

não sentem afeição pela escola (PETIT,2009, p. 124). 

 Procuramos salientar alguns momentos do percurso escolar das adolescentes 

participantes da pesquisa. Para tanto, buscamos relatar a fala da psicóloga Mel, participante da 

pesquisa, a qual evidenciou que grande parte das adolescentes inseridas em conflito com lei 

abandona a escola, apresentando defasagem idade-série. Consequentemente, apresentam 

baixo rendimento escolar e cognitivo, quando comparados aos alunos regulares. A propósito, 

observa a psicóloga entrevistada que há algumas exceções, visto que algumas adolescentes 

apresentam um bom entendimento cognitivo e habilidades em algumas áreas especificas.  

Buscamos, então, apontar de um modo geral alguns relatos sobre as adolescentes 

participantes da pesquisa em relação aos seus contextos escolares. Compreendemos que os 

problemas enfrentados pelas adolescentes no espaço escolar regular são recorrentes aos 

adolescentes de um modo geral. 

Apontaram as adolescentes em seus relatos desde dificuldades de aprendizagens do 

ato de ler, até como dificuldades para compreensão de alguns conteúdos, e, ainda, a prática de 

realização de leituras de textos para posterior interpretação de atividades programadas pela 

escola, assim como a apreciação de práticas de leituras fora do contexto escolar.  

E, ainda, relataram as adolescentes sobre os episódios de evasão escolar, explicados 

por fatores diversos, tais como: para cuidar dos filhos; por falta de compromisso com os estudos 

ou por preguiça, entre outros motivos. 

De acordo com os relatos da coordenadora da Escola Meninos do Futuro, o Projeto 

Educar está dividido em ensino básico (alfabetização), intermediário (6º ano ao 8ºano), 
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avançado (9º ao 3ºano ensino médio). Dessa forma, as alunas socioeducandas passam pelo 

acolhimento, momento em que é realizada uma análise para descobrir o nível em que se 

encontra o adolescente (básico, intermediário, avançado) para, assim, enturmá-las. 

Em meio à privação de liberdade, as adolescentes seguem a rotina escolar do espaço 

socioeducativo em relação aos horários de entrada e saída e intervalos para o lanche, entre 

outras regras vigentes. A escola tem oportunizado a essas alunas aulas em período diverso do 

regular com intuito de prepará-las para o seletivo do Instituto Federal de Mato Grosso – IFMT. 

Essas aulas são oportunizadas, ainda, para as socioeducandas que apresentam dificuldades para 

as atividades escolares. 

Dessa forma, para algumas adolescentes/socioeducandas, a escola no ambiente do 

socioeducativo - CASE tem cooperado de forma diferenciada para o aprendizado escolar. Com 

efeito, para algumas adolescentes, há uma preferência pela escolarização na Unidade 

socioeducativa, em detrimento do ensino regular.  

No entanto, ouvimos nos relatos de uma das servidoras da SEHUDH, ora entrevistadas 

que: 

 

a escola no espaço socioeducativo feminino está evoluindo, esse ano deu uma 

melhorada, nós tivemos problema por muito tempo. A educação aqui dentro se trata 

de preencher, porque se trata de obrigação educacional, mas não com conteúdo 

apropriados e muito menos com as horas apropriada que a educação teria como em 

um ensino regular. Hoje ainda está melhor, teve um tempo que de 04 horas de aula 

elas tinham no máximo 02 hora de aula. Os conteúdos também não são apropriados, 

os desenhos não condizentes com a faixa etária que elas estão. 

 

 

4.4. A ADOLESCENTE E O ATO INFRACIONAL  

 

Observamos que as adolescentes em privação de liberdade participantes da pesquisa são 

adolescentes que vivenciaram diversos tipos de privações, tais como socioeconômicas, 

conflitos familiares e comunitários, privação de afeto, desigualdades sociais, de educação, de 

saúde, cultural, de esporte, de lazer, bem como ausência de garantias e políticas públicas.  

Tais fragilizações, vivenciadas por adolescentes frente aos desafios da vida em liberdade, 

corroboram, para sua inserção na ação infracional e, consequentemente, para a formação da 

condição de sujeitos em conflito com a lei.  

A fim de demonstrar tais fragilidades vivenciadas por adolescentes, evidenciamos o 

exemplo de uma das adolescentes participantes da pesquisa. Vejamos o que nos conta Ane:  

 

minha mãe me abandonou quando eu era pequena para viver com os machos dela, eu 

era criança e fui morar com minha avó, assim amooo minha avó, muito mais do que 
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minha mãe. Contudo, minha avó saia de casa para trabalhar às 05 horas da manhã e 

voltava somente às 18 horas da noite. 

 

Dessa forma, Ane permanecia aos cuidados de seus tios em casa, os quais pertenciam 

ao universo do crime, inclusive sua mãe. Tal contexto perdurou dos cinco anos aos dez anos de 

idade, cuidando-se que todos foram presos, inclusive sua avó, que, segundo Ane, desconhecia 

os recorrentes movimentos criminosos. A vivência de Ane em contexto criminoso contribui 

para sua inserção para o universo do crime. 

Entretanto, nos relatou Ane, que adentrou no mundo do crime, por entender que era a 

forma mais fácil de conseguir dinheiro, vez que, estava passando dificuldades, daí foi buscar 

drogas para vender. 

Ane nos conta ainda que, com apenas 13 anos de idade, foi pega no Paraguai, posto 

que estava fazendo tráfico de drogas para alguns presos. E nos relata que gostava da situação 

de estar em uma “cadeia” e pensava que ficaria por um bom tempo respondendo pelo ato 

infracional. Entretanto, a privação de sua liberdade durou apenas 45 dias. Contudo, logo foi 

pega novamente. Ane ainda nos diz: 

 

cai em Amambai, e estive quatro meses em Campo Grande, na Unidade Educacional 

de Internação. Fui transferida pra Cuiabá. Esse universo é cabuloso, eu estava fora do 

crime, estava namorando, mas vim para o CASE novamente, por 

quebra das condições da liberdade provisória concedida e desacato ao juiz.   

 

A psicóloga Mel nos relatou ter observado que muitas adolescentes chegam no 

Socioeducativo totalmente inseridas na criminalidade e no uso sistemático de drogas, iniciando 

pela maconha e logo partindo para drogas mais pesadas, para, em um próximo estágio, atuar 

no tráfico, no homicídio e, até, no latrocínio.   

Pelas narrativas das adolescente/socioeducandas, pudemos concluir que os atos 

infracionais que as levaram ao cumprimento de medidas socioeducativas de internação foram 

homicídio, roubo, assalto, tráfico de drogas, sequestro, disparo de arma de fogo, tentativa de 

homicídio e latrocínio. Apenas uma adolescente não quis relatar o ato infracional cometido por 

ela.  

 

4.5. A ADOLESCENTE E SUAS PERSPECTIVAS FUTURAS  

 

As adolescentes socioeducandas, quando indagadas sobre suas perspectivas futuras, 

pós medidas socioeducativas, trouxeram em seus discursos algumas ponderações em relação à 

escola existente no espaço socioeducativo, demonstrando que o período de escolarização 

vivenciado no CASE tem despertado o desejo de prosseguir com o processo educacional.  
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Em comum, as adolescentes socioeducandas projetam suas perspectivas futuras, pós 

medidas socioeducativas, com forte desejo de continuidade dos estudos, objetivando sua 

entrada no mercado de trabalho, demonstrando, ainda, o desejo de cuidar de seus filhos, além 

de estreitar os laços familiares (pais, avós, irmãos).  

Observa a psicóloga Mel que o projeto de leitura realizado no socioeducativo 

feminino - CASE pelas servidoras da SEJUDH, Jo e Máh, tem contribuído tanto para a vida 

futura das adolescentes/socioeducandas, bem como para o seu dia a dia. Ela assim nos diz:  

 

as adolescentes que leem com mais frequência demonstram interesse em sair e dar 

continuidade aos estudos, até começam a pensar na possibilidade de ir para uma 

faculdade. Então, sai um pouco desse projeto aqui de dentro para um projeto de vida 

futura. Entendo que, se elas estão demonstrando um interesse para um projeto futuro, 

há uma mudança comportamental e cognitiva e há um reflexo positivo no que elas 

podem desenvolverem quando saírem da medida. Então, é um projeto que começa 

aqui dentro e que de alguma forma elas vão levar pra frente. Não são todas, mas vemos 

também pelo nível de leitura delas. Fazendo uma análise de algumas que não leem ou 

não liam muito não demostraram projetos de futuro lá fora.   

 

Em nossas entrevistas, observamos que algumas socioeducandas apresentam 

perspectivas futuras para além do ensino médio, já que, para elas, a formação universitária 

(medicina, engenharia civil, advocacia – cursos citados por elas), além de significar a 

possibilidade de inserção no mundo profissional, favoreceria a reconstrução de projetos futuros 

desvinculados dos erros cometidos. 

No entanto, certas adolescentes socioeducandas temem que suas perspectivas futuras 

pós privação de liberdade não se concluam, principalmente, no que concerne à inserção no 

mercado do trabalho, visto entenderem que a sociedade é preconceituosa para com os autores 

de atos infracionais. Outras são francas ao dizer que não sabem se conseguirão sair do universo 

do crime, pois temem que a falta de oportunidades, bens matérias, lá fora, aliada à amizades, as 

leve a cometer novos atos infracionais. Para exemplificar tal contexto, ouçamos a psicóloga 

Mel:  

 

eu atendi uma socioeducanda que sempre foi muito clara em suas posições, foi honesta 

consigo mesmo, dizendo que não vai sair dessa vida. Segundo ela, é nesse contexto 

que consegue ser respeitada e ter status. É Nessa vida, que ela consegue o que quer de 

bem materiais, e que não tem nenhum outro meio que posso proporcionar isso pra ela. 

 

Mel ainda relata que certa vez ouviu de uma socioeducanda de 15 anos de idade que 

sua expectativa de vida seria de no máximo de 30 anos de vida. Ou seja, aos trinta anos ela já 

estaria morta, por conta de seus intensos envolvimentos no universo do crime. 

Por sinal, a socioeducanda Tai expressa seus sentimentos em relação as suas 

perspectivas futuras pós medidas socioeducativas. Vejamos: “eu não pretendo por enquanto 
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voltar para o mundo do crime, mas as vezes eu acho que vou voltar, por causa da dificuldade 

que eu estou aqui dentro. Daí eu penso, vou sair daqui e vou matar e roubar, só o ódio”!  

A propósito, os estudos de Liberati (2004, p.11), apontou que por melhor que seja a 

entidade de atendimento socioeducativo, provoca no adolescente os sentimentos de 

insegurança, agressividade e frustação. 

Com base nas experiências de seus intensos anos de trabalho no socioeducativo, a 

psicóloga Mel nos traz algumas reflexões no sentido de que, para atingir positivamente as 

socioeducandas, seria necessário um trabalho bem maior do que é realizado internamente no 

CASE. Para ela, deveria existir uma rede de trabalho lá fora como suporte para desenvolver o 

interesse de reconstrução. Entende a servidora Mel que há uma falha muito grande, posto que, 

ao sair do socioeducativo, adolescentes deveriam ser acompanhadas, sistematicamente, por uma 

equipe que pudesse trabalhar não só com elas, mas, também, com seus familiares.  

 

 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta pesquisa foi compreender e verificar as experiências de 

leitura/literatura das adolescentes em espaços de crise, e como estas realizam suas práticas de 

leitura e letramento. Provavelmente, para entender o que se passa, o que acontece e o que toca, 

as adolescentes leitoras em medidas socioeducativas de internação não podemos deixar de 

contextualizar alguns caminhos evidenciados na pesquisa, tendo como primeiro passo a análise 

sobre o percurso da  evolução histórica e doutrinária dos direitos da criança e do adolescente, 

onde notamos que a desproteção jurídica à criança e ao adolescente são encontradas desde a 

antiguidade, a exemplo da falta de sentimento para a infância, castigos imoderados e vexatórios, 

entre outras circunstâncias.  

Com os novos olhares para com os infantes e os adolescentes, houve intensas 

mobilizações internacionais, nacionais e por parte da população, com o intuito de conquistar 

normas jurídicas de proteção e promoção aos direitos da criança dos adolescentes, o que 

culminou no nascimento do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA/1990, criado para 

proteger e garantir toda e qualquer criança e adolescente de forma integral e com prioridade 

absoluta. Foi a partir daí que a criança e o adolescente obtiveram seu reconhecimento como 

sujeitos de direitos.  

Por sua vez, o ECA definiu a idade cronológica de criança e adolescência, que, para 

muitos estudiosos, não corresponde com a idade biológica de uma fase para outra. A propósito, 

o procedimento de apuração de atos infracionais compreende a idade de 12 anos até a idade de 

18 anos e, excepcionalmente de 21 anos. Portanto, as adolescentes em medidas socioeducativas 

de internação, participantes da pesquisa, se encontram nessa faixa etária.  

Analisamos que a definição da adolescência é amplamente abordada e de difícil 

consenso. Contudo, observamos que as fases da adolescência são, muitas vezes, 

incompreensíveis e até mesmo mal interpretadas por muitos, principalmente, pela sociedade e 

até mesmo pela família, além do próprio adolescente, visto que ela é marcada por diversas 

mudanças, como físicas e psicológicas e até mesmo comportamentais. Tais mudanças, às vezes 

bruscas, poderão levar o adolescente a conflitos de identidade e, consequentemente, o 

adolescente buscará novos rumos, novas identidades, excluir-se ou ser excluído pelos seus 

grupos, pelos seus familiares e pela sociedade de um modo geral, o que pode contribuir para  a 

sua inserção no mundo do crime, como observamos nas falas de algumas adolescentes 

socioeducandas participantes da pesquisa, as quais nos relataram que não compreendem os 

motivos que as levaram para o mundo do crime, vez que se consideravam boas alunas e que 
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sempre gostaram de estudar. Tinham tudo o que precisavam em seu lar e, ainda, possuíam uma 

família que sempre as acolhia. Percebe-se que tais desencontros de identidade as levaram a 

privações de liberdade, pelo cometimento de ato infracional, e que, por isso, estão inseridas no 

centro de medidas socioeducativas de internação.  

Tal contexto me leva a entender que as condutas antijurídicas praticadas por essas 

adolescentes, que passam por diversas oscilações hormonais, físicas e comportamentais podem 

e devem ser compreendidas como um pedido de ajuda ou socorro, a priori, pela escola, onde 

tudo acontece, vez que o adolescente passa por longos períodos inseridos em contextos 

escolares, pela sua comunidade, pelos seus familiares, bem como pelo Estado, posto que o novo 

paradigma normativo – ECA, assegura a criança e o adolescente absoluta prioridade, em todos 

os sentidos de atendimentos, o que condiciona  prioridade na escala do poder  estatal.  

Feito isso, se faz oportuno apresentar e analisar as experiências de leituras das alunas 

adolescentes/socioeducandas em privação de liberdade, contexto que conhecemos por 

intermédio de um projeto informal realizado por duas servidoras da Unidade Socioeducativa. 

Por meio do estudo de campo, mais precisamente pela coleta de dados, nos foi oportunizado 

um encontro pessoal com cada socioeducanda participante da pesquisa, momento em que 

pudemos conhece-las, observá-las, ouvi-las e, até mesmo, abraçá-las no final de cada entrevista, 

bem assim com os demais participantes da pesquisa.  

Desse modo, o que pudemos observar, a partir das entrevistas realizadas, que a leitura 

no CASE é desejável pelas adolescentes socioeducandas, as quais com frequência lançam mão 

de obras variadas pertencentes no acervo no espaço socioeducativo. As leituras desejadas pelas 

socioeducandas de um modo geral, constitui nos gêneros textuais de autoajuda, 

romance romântico, romance de aventura, romance de mistério, romance de suspense, romance 

de ficção comédia dramática, ficção, fantasia, paranormal, além da literatura cristã e da Bíblia 

Sagrada, todavia o gênero mais representados para as adolescentes em espaços de crise, são os 

romances que narram fatos e histórias verídicas. 

Analisamos que as leitoras socioeducandas são trabalhadas pelas obras lidas por elas, 

posto que sentimos em suas falas uma espécie de ligação com os textos lidos por elas, mesmo 

aquelas que apresentaram dificuldades com a codificação da leitura, posto que somos todos 

construídos de sentidos. 

No decorrer das entrevistas, as socioeducandas citaram diversas obras literárias, 

nacionais e internacionais, de gêneros diversos. Não obstante, as socioeducandas elegem o 

romance como um de seus gêneros prediletos, pelo que pudemos ponderar que as experiências 

das histórias românticas lidas pelas socioeducandas proporcionam a construção de seus 
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sentidos, o que desencadeia uma combinação entre a ficção romântica com o que elas já 

experimentaram ou gostariam de experimentar. Percebemos nas falas das adolescentes que com 

o gênero romântico elas são tocadas, o que lhes proporciona uma abertura para o campo da sua 

própria atividade de fantasiar. 

Por meio das narrativas das leitoras socioeducandas, observamos que os textos lidos 

por elas corresponderam e ampliaram seus horizontes de expectativas, posto que os textos 

satisfizeram a seus interesses, desejos, necessidades e experiências sociais e especificas ligadas 

às suas histórias individuais.  

Em geral, as histórias preferidas pelas adolescentes em espaço de crise são aquelas 

cujas tramas evidenciam diversos acontecimentos, ricas em emoções e que apresentam contexto 

familiares, que falam sobre desigualdades, exclusão social, orgulho e preconceitos, texto que 

evidenciam amor, que trazem aconselhamentos, de personagens esperançosos que sonham com 

dias melhores, bem como tramas que apresentam personagens violentos e conflituosos, usuários 

de drogas e em contextos com o crime, contudo com um final de reconstrução, mudança de 

vida.   

Apreciamos que as socioeducandas são representadas pelas tramas que as identificam, 

ou até mesmo com o que elas gostariam de viver, como as dos enredos românticos com final 

feliz como os das tramas lidas por elas. Acreditamos que tais textos, as levam ao caminho da 

subjetividade, ou seja para dentro de si, e certamente contribui para uma auto avaliação de suas 

condutas, de seus modos de vida, de um pensar diferente, além de ampliar o repertório da 

linguagem e da cultura escrita.  

Analisamos que as adolescentes socioeducandas apropriam-se de obras clássicas, bem 

como dos best-sellers internacionais, além das obras nacionais. Não obstante as socioeducanda 

se apropriem de obras clássicas suas preferencias, se dá com as literaturas de massa, gênero este 

que, certamente, constitui o marco inicial para o mergulho das adolescentes no fantástico 

universo da leitura. 

Constamos que embora há no espaço socioeducativo um espaço destinado a 

escolarização das adolescentes internas, não houve inteirações entre as duas instituições acerca 

do significativo trabalho com a leitura, e tão pouco a escola, ou mais especificamente a 

professora de português interagiu com as leituras lidas pelas alunas socioeducandas. Entretanto 

constatamos que o espaço socioeducativo entre outras finalidades, também tem se constituído 

como local de circulação de livros e práticas de leituras.  

Como bem se observa as leituras das socioeducandas são diversificadas, contudo se 

restringe ao acervo existente no CASE, que aliás foi construído por doações particulares a 
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pedido das servidoras responsáveis pelo projeto de leitura, as quais tem realizado o papel de 

mediadoras de leitura no CASE, e que tem conduzido o trabalho de mediação de leitura voltada 

para o prazer, lazer ou distração útil. De modo que, os livros são escolhidos pelas adolescente, 

entretanto, em liberdade vigiada ou aconselhadas pelas servidoras “mediadoras de livros”, ou 

até mesmo pelas colegas socioeducandas, que compartilham suas histórias lidas. 

Por fim, consideramos que as adolescentes socioeducandas de certa maneira, por meio 

do crime conheceram o universo da leitura, as quais obtiveram experiências marcantes em suas 

vidas, mesmo que não estejam sempre consciente disso.  

A experiência e os sentidos evocadas pelas adolescentes em espaços de crise se dá por 

múltiplas formas, cada uma lê conforme suas particularidades e seus desejos, e em momentos 

diversos, leem em seus quartos, ou durante o pátio livre. Leem, para conhecer novos mundos, 

para passar o tempo ocioso, para acalmar-se, para entrar na história, com frenesi, prazer, 

distração, entretanto todas foram tocadas pelas tramas das histórias lidas em espaços de crise e 

conheceram a atividade essencial da leitura. 

É certo que os livros proporcionaram a elas novos olhares, novos sentidos, novos 

comportamentos, que aliás, foi evidenciado em nossos estudos que as contendas no ambiente 

socioeducativo entre elas amenizaram após a facilitação e mediação direta com a cultura escrita. 

Enfim, todas experimentaram ficção da literatura, o imaginário, fantasioso que a literatura 

proporciona. Ademais, essa é uma necessidade universal e ainda um direito, principalmente da 

criança e do adolescente. Diante de tais experiências de leitura vividas pelas leitoras 

socioeducandas em contexto de crise, certamente a leitura, a literatura as ajudará a resistir à 

adversidade e se (re)construírem e construírem para além dos espaços de crise.  

Dessa forma, cremos que nossa pesquisa contribuiu de forma significativa para com 

as adolescentes socioeducandas participantes da pesquisa, posto que lhes foi oportunizado uma 

interação social e pedagógica diferenciada de seu contexto vivido e que as narrativas acerca de 

suas reflexões e experiências de leitura/literatura de forma individual certamente proporcionou 

a elas momentos de bem estar espiritual e emocional, além de encontros especiais de 

intersubjetividades.  

E ainda beneficiará, a comunidade escolar, bem como para o CASE, vez que a pesquisa 

contribui para com a “formação” e “transformação” de adolescentes e em especial para as 

adolescentes socioeducandas. 

Acreditamos que há possibilidades de novos estudos, a exemplo de uma tese de 

doutorado, com o mesmo objeto de pesquisa, em meio à diversidade ou em contextos diversos, 

entretanto, ampliando o universo da pesquisa com oficinas de leitura e os interesses de leitura 
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e as razões das escolhas das obras literárias, visto que a contribuição de nossa pesquisa é dirigida 

também para além do universo de privação de liberdade, posto que há muitas crianças e 

adolescentes em diferentes contextos de crise.  
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