
              NESTA EDIÇÃO 
* A LUTA ANTIMANICOMIAL E A POLÍTICA PÚBLICA  EM SAÚDE MENTAL
   
 * REDUZIR OU NÃO REDUZIR? REFLEXÕES ACERCA DA  POSSIBILIDADE DA
REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL NO BRASIL
 
* SOFRIMENTO PSÍQUICO E O MAL-ESTAR INSTITUCIONAL
 
* SEXUALIDADE FEMININA EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE
 
 * PROJETO DE EMPREGO APOIADO

i  PATHOS
Volume 02, número 01, Novembro  2015. ISSN 2447-6137



      
           SUMÁRIO

Projeto de emprego
apoiado....................................................................................................43
      .         Alexandre Carvalho de Lima e Silva

 

Sobre a Pathos  ............................................................... 02

 

ARTIGOS 

Reduzir ou não reduzir? Reflexões acerca da possibilidade  de
redução da maioridade penal no Brasil......................................... 09

Ricardo Rentes

Sofrimento psíquico e o Mal-estar institucional: Reflexões sobre
a prática do psicólogo no contexto das medias socioeducativas
de internação..........................................................................................23

Cristiano Rodineli de Almeida

Sexualidade feminina em privação de liberdade: Construindo
relações sociais mais autênticas........................................................33

Silvana Bassi

A luta antimanicomial e a política em saúde
mental.................................................................................................... 03

Patrícia Villas-Bôas

[44]
[10]
[24]
[34]
[4]


   SOBRE A  PATHOS
A

PATHOS  / V. 02, n.01, 2015    02

 Revista Pathos é uma iniciativa independente de seus editores, com publicações

semestrais e que recebem textos em português nas áreas da saúde, educação,

assistência social e jurídica a partir de diferentes enfoques teóricos e categorias

profissionais. Ela surgiu do desejo de um grupo de profissionais que atuam nessas

redes, tendo como objetivo oferecer um espaço dedicado à publicação sobre as

práticas oriundas desses campos de atuação. Trata-se, portanto, de um espaço que

foi pensado para dar voz aos trabalhadores e permitir o compartilhamento de suas

reflexões sobre as experiências de seu dia a dia de trabalho. O escopo desta revista

é a produção de saberes sobre a práxis e, desse modo, "práticas públicas" e

"psicopatologia" implicam o tencionamento das dimensões prático-teóricas,

considerando aquilo que afeta o campo de nossas práticas profissionais em seu

dinamismo ético, clínico e político.
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Por ocasião do lançamento da Revista Brasileira de Práticas Públicas e

Psicopatologia – importante iniciativa a ser comemorada - ocorrido no dia 30 de
maio de 2015, na II Roda Temática de Saúde Mental da FMU, tive o prazer de compor
a mesa de abertura e trazer a discussão sobre a Luta Antimanicomial. Aos
organizadores, meu agradecimento! Segue um pouco do que pudemos conversar
naquele dia, acrescido de alguns dados recentes sobre a atenção em saúde mental
em território nacional.

Maio é o mês da Luta Antimanicomial, um importante movimento social
surgido no Brasil em meados dos anos 80, que tem como meta o fechamento dos
manicômios e sua substituição por serviços de tratamento abertos, de base
comunitária, no território de moradia do cidadão. Estas ideias têm afinidades
importantes e surgiram no mesmo bojo dos movimentos pela redemocratização
do país, bem como do movimento sanitário brasileiro, que deu origem ao SUS. A
Constituição de 1988 garantiu uma série de direitos, duramente conquistados
pelos movimentos sociais, como a volta do regime democrático e as eleições diretas.
No campo da saúde, desde então contamos com um sistema de saúde público e
universal, que é um direito do cidadão e um dever do estado. Apesar dos muitos
desafios que o SUS ainda tem para seguir em sua implantação, que ainda não se
completou em muitos lugares (a exemplo da cidade de São Paulo1), é inegável que
ele representa um grande avanço na garantia do direito à saúde para todos. Antes
dele, apenas trabalhadores com carteira de trabalho registrada e seus dependentes
tinham direito ao atendimento pelo INPS, precário e segregativo. A parcela mais
vulnerável da população, quando precisava de atendimento em saúde, ficava à
mercê das caridades. Sobre o SUS, é importante lembrar que foi inspirado em dois
dos mais bem-sucedidos sistemas de saúde pública do mundo: da Suécia e da
Inglaterra, adaptado às necessidades e características brasileiras.

Assistimos no mundo ocidental, depois da segunda guerra mundial, e do horror
do holocausto, uma crescente organização na luta por direitos humanos. No Brasil,
tivemos os porões da ditadura e os horrores do manicômio, que muito se
assemelhavam a campos de concentração2 . A partir da constatação desta realidade,
e ligados às grandes lutas da sociedade brasileira no fim dos anos setenta, grupos
de trabalhadores começaram a se reunir para transformá-la. Alguns eventos foram
bastante marcantes nesse processo, como o I Congresso de Trabalhadores em
Saúde Mental, em 1978, a vinda de Franco Basaglia (mentor da psiquiatria
democrática italiana) e Erwing Goffmann (importante crítico das instituições totais)
em 1979, e outros. O movimento foi ganhando adeptos e consistência teórica, além
de experiências práticas inovadoras, inspiradas nas rupturas com a assistência
psiquiátrica tradicional em outros países. Em 1987 é fundado o Movimento Nacional
da Luta Antimanicomial, com o lema “Por uma sociedade sem manicômios”. Ao
mesmo tempo, no campo da assistência, tínhamos projetos transformadores:
Santos, a primeira cidade sem manicômios no Brasil (de 1989 a 1997) e seus NAPS,
o CAPS Itapeva, primeiro CAPS do país, e a rede de atenção em saúde mental,
enfatizando pontos de atenção básica, na gestão da Luíza Erundina em São Paulo
(1989-1993).
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Estas experiências bem-sucedidas, no Brasil e fora dele, e outras que

começaram a se desenvolver em todo o território nacional, com forte inspiração
no Movimento Nacional da Luta Antimanicomial (MNLA), bem como a organização
e pressão popular do próprio movimento, foram criando as condições políticas para
a reversão no modelo de assistência em saúde mental no país. Antes
hospitalocêntrico, esse sistema, centrado na figura do médico e tendo como técnicas
de tratamento, quase que exclusivamente, o encarceramento e a intervenção
medicamentosa, gerava aumento de sofrimento, privação de liberdade, cronificação
dos quadros psicopatológicos e incapacidade para a vida social.

Contra esse quadro, aprova-se no Congresso Nacional em outubro de 2001,
depois de 11 anos em tramitação e muita pressão do MNLA, a Lei 10.216, que institui
a reforma psiquiátrica como política pública de atenção à saúde mental no Brasil.
Seus princípios são a substituição progressiva dos hospitais psiquiátricos por
modelos de atenção comunitária e de cuidado em liberdade, em parceria com a
família e o território. Também garante uma série de direitos às pessoas com
transtorno mental.

Há muito o que contar sobre a história do MNLA, ou sobre as experiências
da Reforma Psiquiátrica Brasileira – mais do que comporta esse breve comunicado.
Vejam que aqui diferencio propositalmente o que é o movimento social e o que é
a política pública dele decorrente, pois apesar das muitas conquistas no campo da
reforma, a assistência em saúde mental no Brasil está longe de atender a todas as
reivindicações do MNLA. Ainda temos hoje mais de 25.000 leitos em 127 hospitais
psiquiátricos. Só no estado de São Paulo, maior parque manicomial do país, são 52
hospitais e 9.000 leitos, aproximadamente. Metade dessa população é considerada
moradora de hospital, ou seja, é vítima de internação de longa permanência (mais
de dois anos), extremamente deletéria aos vínculos sociais. Mas não podemos
esquecer que há 20 anos atrás eram quase 100.000 leitos, e 90% do dinheiro
empregado no cuidado aos pacientes com transtorno mental ia para os donos dos
hospitais. Hoje temos a inversão desse quadro de investimentos (quase 80% do
gasto em atenção comunitária), e um aumento vertiginoso de serviços e equipes
para o cuidado em liberdade: são mais de 5.400 equipes/serviços de atenção
comunitária, entre CAPS, Nasf, consultórios na rua, leito em hospital geral,
residências terapêuticas etc. Este dado não inclui ainda equipes em UBS tradicional
nem Cecco’s, o que certamente eleva este número para mais de 6.000 equipes ou
serviços. Ou seja, existem muitos ganhos, mas também muito ainda por fazer e
transformar, e por isso, a luta antimanicomial segue na sua busca pelo cuidado
digno em saúde mental para a população brasileira.

 
 



 Além da reversão do tipo de atenção e financiamento, hospitalocêntrico ou
comunitário, é fundamental a transformação da cultura em relação às pessoas que
demandam cuidados em saúde mental, e que cuidados serão estes a partir de uma
mudança de paradigma no trato com a loucura. É preciso investigar em cada trabalhador
e em cada cidadão, os preconceitos, construídos historicamente, em relação a essas
pessoas. Os mais importantes e que exigem desconstrução imediata e constante são
os de incapacidade e periculosidade. O primeiro porque retira autonomia e
contratualidade do sujeito em relação a todos os aspectos de sua vida, inclusive o de
poder decidir sobre o tratamento, e todos os outros atos da vida civil. O segundo porque
justifica o enclausuramento, além de reforçar o medo dos ditos “normais” em relação
aos ditos “loucos”, que em nada ajuda a aproximar pessoas que, nas suas diferenças,
sofrem psiquicamente (todos!).

Na minha trajetória de quase 20 anos na luta antimanicomial e na atenção
pública em saúde mental, pude perceber que a mudança na cultura é mais lenta, mais
difícil e mais importante que a reversão da política de atenção apenas. O que garante
um cuidado libertário e passível de promover sujeitos desejantes e cidadãos é a postura
de quem trata e da sociedade em geral. É preciso poder sustentar o direito do outro às
suas escolhas, mesmo que muito diferentes e estranhas às nossas... e isso não se dá
apenas entre “loucos” e “normais”, certo? Isso é o que constitui a base de uma sociedade
democrática. É preciso também entender que diferente não significa desigual, e que a
desigualdade – econômica, racial, de gênero, de idade e tantas outras –gera mais
sofrimento, e contra ela, de qualquer tipo, qualquer trabalhador que se diz
antimanicomial deve lutar, primeiramente dentro de si.

Nessa linha, fui entendendo que análise pessoal (ou o cuidado de si que mais
aprouver a cada um), supervisões e formação permanente são fundamentais para a
reversão paradigmática no cuidado em saúde mental, no sentido de caminharmos na
direção de uma sociedade sem manicômios – posto que estes podem ser invisíveis e
reproduzirem-se em serviços abertos, por cada um de nós. A partir daí, de 8 anos para
cá, dirijo minha militância antimanicomial ao campo da formação de trabalhadores, em
diversos locais. A quantidade de trabalhadores nos serviços abertos de saúde mental
cresce a cada ano – importante campo de trabalho - e é fundamental que essas e muitas
outras experiências e reflexões sejam partilhadas, que convoquemos cada um à pensar
criticamente a prática e se formar para ela, para podermos seguir avançando com a
reforma psiquiátrica.
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Antes de encerrar, gostaria de alertar sobre duas importantes ameaças que estamos
sofrendo neste campo, uma já instituída e outra no horizonte. As comunidades
terapêuticas para tratamento de dependentes de álcool e drogas, são uma excrescência
que, por força da bancada religiosa no congresso, forçou há aproximadamente três
anos sua “entrada” na rede de atenção em saúde mental, com financiamento público
pelo SUS. É um retrocesso de mais ou menos trezentos anos, quando o encarceramento,
sem nenhum cuidado em saúde, se justificava para aqueles que causavam algum
transtorno à sociedade. É urgente seguirmos fiscalizando e denunciando os abusos
destes lugares, no sentido de revertermos essa derrota em nosso campo. Além disso,
com a entrada do novo Ministro da Saúde, Marcelo Castro – aliado da bancada ruralista
e da psiquiatria tradicional – a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), contrária à
reforma psiquiátrica como política pública de atenção à saúde mental no Brasil, pediu
a este para indicar uma nova coordenação nacional de saúde mental. Se isto acontecer,
podemos perder muito, 30 anos de lutas e conquistas. Por estas e outras, urge não
perdermos e registrarmos nossa história. Por tudo isso, amigos, a luta continua!

Saudações Antimanicomiais!
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NOTAS
 
1 Durante quase oito anos  a cidade de São Paulo esteve fora do SUS, inventando

para si um outro Sistema de saúde baseado em cooperativas de medicos, o PAS, de 1995
a 2002. Este ato politico, ligado às gestões de Paulo Maluf e Celso Pitta, não apenas
paralisou o processo de implantação do SUS em São Paulo, como o fez retroceder, gerando
um prejuízo enorme às políticas públicas de saúde na cidade e para a saúde da população.

2 Alguns retratos impressionantes dos hospitais psiquiátricos brasileiros podem ser
encontrados no livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex e no filme Os porões da
Loucura, de Helvécio Ratton.
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 INTRODUÇÃO TEÓRICA

Atualmente no Brasil nos deparamos com um cenário catastrófico quando nos
referimos as questões envolvendo a adolescência, em especial os jovens em conflitos
com a lei. Segundo dados da ONU, caso as infrações desses jovens sejam vistas somente
pela ótica da segurança pública e não como um deflagrador de restrição ou violação de
direitos fundamentais, o Brasil corre o risco de ter seu quadro agravado, pois sendo dessa
forma, o caráter passaria a ser punitivo e não socioeducativo como previsto em nossas
leis, o que seria algo contraditório em sua essência, pois medidas de segurança pública
não devem e não podem caminhar no sentido contrario a Constituição de um País.

No Brasil, tais jovens agentes das infrações são designados e nomeados como
adolescentes infratores, ou seja, que cometeram alguma espécie de ato infracional
(BRASIL, 1990)

Para cada ato infracional cometido, o jovem recebe um tipo de Medida
socioeducativa, estipuladas por lei e que tem por base, a princípio,  ir ao encontro com
a gravidade do ato infracional.

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 13 de julho de 1990,
visa garantir os direitos de crianças e adolescentes, existem 4 tipos possíveis de medida
socioeducativa a serem aplicadas , vejamos:

 
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. (BRASIL, 1990).

 
Como se pode perceber, a lei está presente no Brasil desde o ano de 1990, com o

objetivo de garantir a aplicação das medidas e seu sucesso no que se refere
principalmente no processo de reparação do dano, rompimento com a pratica infracional
e processo de ressocialização.

Juntamente com o ECA hoje possuímos o SINASE - Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo, Lei 12.594  de 18 de janeiro de 2012, que regulamenta a execução das
medidas socioeducativas destinadas aos adolescentes que praticaram algum ato
infracional.

 



O objetivos principais através das medidas são: 1. Que o adolescente se
responsabilize pelo dano cometido, 2. que se mobilize para reparar esse dano e 3. Que
rompa com a pratica infracional. (BRASIL, 2012).

Para tanto, instituições designadas para a execução do plano para atuação e
cumprimento do jovem de sua medida socioedutiva, devem construir para cada
adolescente um plano de ação, vejamos o que a lei nos diz:

 
Art. 52 O cumprimento das medidas socioeducativas, em regime de prestação
de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação,
dependerá de Plano Individual de Atendimento (PIA), instrumento de
previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o
adolescente. Art. 53 O PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe
técnica do respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva
do adolescente e de sua família, representada por seus pais ou responsável.
(BRASIL, 2012)

 
Contudo a partir de vivencias empíricas, encontra-se nesse cenário PIAs 1  

desarticulados da Rede Socioassistencial, distantes da realidade do jovem, além de
inúmeras resistências da comunidade em acolher o adolescente infrator, gerando por
vezes fracasso no cumprimento das medidas e índices baixos de sucesso em relação ao
alcance de metas e objetivos propostos.

A pouca participação da comunidade local no processo de ressocialização fere a
constituição. Segundo a constituição Federal do Brasil de 1988, a mesma afirma em seu
artigo 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. (BRASIL, 1988)

 
Contudo, vemos em nossos dias atuais que esse dever da sociedade e do Estado

estão sendo representados com ações equivocadas e até perigosas, como por exemplo
um desejo quase que geral da população em relação a efetivação da redução da
maioridade penal no Brasil.

Em nosso país encontramos inevitavelmente diferenças sociais gritantes,
vistas como desigualdades perante a garantia de qualidade de vida, respeitando os
pressupostos, igualdade, liberdade e fraternidade. Paulo Endo, professor da
Universidade de São Paulo – USP, afirma:

A desigualdade cotidianamente ratificada tem como consequência imediata
a construção de uma malha que articula e desdobra novas formas de violência
que, por sua vez, se colocam à serviço da manutenção das desigualdades e
cuja lógica repousa em contradições e paradoxos que inibem a criação de
formas para enfrentá-las. É quando a violência encontra apoio e suporte em
todos os setores da sociedade, que a alimentam e a mantêm como dispositivo
aceitável e mesmo desejável. (ENDO, 2005, p. 26).
 

Dessa forma, seria a sociedade uma máquina provedora de desigualdades, será
então essa desigualdade a base para o grito infracional de tais jovens?
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Foucault nos fala de uma verdade existente, mas as vezes com pouco espaço para
aparecer e se presentificar, vejamos:

 
No fundo da prática científica existe um discurso que diz: nem tudo é
verdadeiro; mas em todo lugar e a todo o momento existe uma verdade a ser
dita e a ser vista, uma verdade talvez adormecida, mas que no entanto está
somente a espera de nosso olhar para aparecer, a espera de nossa mão para
ser desvelada. A nós cabe achar a boa perspectiva, o ângulo correto, os
instrumentos necessários, pois de qualquer maneira ela está presente aqui e
em qualquer lugar. (FOUCAULT, 2008, p. 113).

 
Nessa hora, a partir das palavras de Foucault  talvez caiba a reflexão a quem

caberia ofertar esse espaço para a verdade do outro. De qual verdade estaríamos nos
referindo e se de alguma forma participamos dessa construção social. Será esse
adolescente infrator um produto social?

Segundo Paulo Endo, a dupla estado e sociedade teriam um papel fundamental
perante o fenômeno da criminalidade e da violência:

 
As violências cometidas na cidade, em hipótese alguma podem ser
desatreladas da violência que a cidade, por meio de seus dispositivos públicos,
pratica contra seus cidadãos e dos mecanismos que a alicerçam.  (ENDO, 2005,
p.53).

Um grande pesquisador e teórico da psicanálise, chamado Donald W.
Winnicott, conhecido também por sua longa experiência com crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade e risco na época da 2ª Guerra Mundial, atendeu mais de 60
mil crianças que sofreram algum tipo de deprivação , em função ao período de guerra,
como por exemplo, foram abruptamente afastados de suas famílias de origem, de sua
comunidade local, escola e amigos, e que consequente denotaram o desenvolvimento
de comportamentos ditos inadequados, hoje intitulados atos infracionais, como por
exemplo, roubo, furto, agressões, danos ao patrimônio, entre outros.

Nesse época, por volta da década de 1940, a psicanálise entendia a delinquência e
os distúrbios de caráter como angustias frente à dualidade amor e ódio.
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Quando o sentimento de culpa não pode ser reparado ou mesmo dirigido pelo
processo de sublimação, o indivíduo se vê obrigado a atuar, dando vida e externalizando
seu sentir de forma concreta e violenta, atuando. Poderíamos dizer que seria uma falha
dos processos de reparação e sublimação.

Já Winnicott (2005), concebe tal assunto de maneira distinta. Em 1939, no meio da
Segunda Guerra mundial, Winnicott é nomeado consultor acerca do plano de evacuação
de crianças e adolescentes de seus lares de origem na cidade Londres em detrimento
dos bombardeios e risco eminente de vida. Tal experiência ofertou a Winnicott a
possibilidade de desenvolver sua teoria sobre delinquência, e mais para frente formula
o termo Tendência Antissocial.  Winnicott (2005), observou que essa ruptura abrupta no
laços familiares e sociais geradas pela guerra, por mais que necessária e como medida
de proteção, gerou mudanças de comportamentos e mudanças no ser dessas crianças e
adolescentes, sendo a causa de tais manifestações o que intitulou como Deprivação2.

Podemos entender como Deprivação, algo que o individuo tinha e perdeu de forma
abrupta e num tempo emocional indevido, diferente da privação em que o indivíduo foi
impossibilitado de ter.

Para Winnicott (2005), tal fenômeno, a Deprivação, ocorreu com um grande número
de crianças e adolescentes submetidas e esse período de guerra e de evacuação da cidade.
Essa quebra das relações e a mudança do ambiente fez com que comportamentos
inadequados do ponto de vista social surgissem. Winnicott concebe que tal manifestação,
dentro desse contexto de Deprivação, seria uma espécie de busca. Busca daquilo que lhe
foi “roubado”, busca no ambiente o que lhe era de direito. Nesse movimento, Winnicott
valida a Esperança como a questão central da recuperação e da remissão dos sintomas
ditos anti-sociais. O grito no social então é visto como um sinal de saúde emocional, uma
forma de pedido de socorro, inadequado socialmente mas saudável no sentido de ter
esperança de encontrar o que foi perdido.

Sendo assim, a importância da Esperança para Winnicott (2005) refere-se ao fato
do individuo ter fé em reencontrar simbolicamente aquilo que perdeu, e dessa forma
poder retomar o seu desenvolvimento emocional. Nesse ponto ainda não se cristalizou
a delinquência, pois a Esperança ainda é presente e caberá ao ambiente prover tal
continência e sobreviver aos impulsos agressivos, para que a tendência anti-social não
se desabroche em delinquência.
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Winnicott (2005) entende que o divisor de águas entre a delinquência e tendência
anti-social é justamente essa Esperança, ou seja, se o indivíduo busca na sociedade o que
lhe foi tirado com a esperança de recuperação, existe saúde, pois ele deseja retomar o
desenvolvimento emocional, mas quando o individuo busca na sociedade não mais o que
lhe foi tirado, mas sim, como ganho secundário, como identidade, o problema se intensifica,
pois a manifestação e o sintoma entram para dar conta de outra coisa, e não mais do
inicial, movido pela esperança em encontrar o que havia perdido.

 Desta forma a chance de tal gesto virar identidade é muito maior. Essa seria talvez
a única forma de sobrevivência do sujeito, e desse jeito, a delinquência de alguma forma,
oferta um ser no mundo. Aqui, nesse estágio, o risco de se cristalizar em uma delinquência
é muito mais provável. Não há mais a busca por um encontro humano, apenas uma forma
de sobreviver sem ele.

Uma de suas afirmações que mais me chamam a atenção e nos propõe um pensar
acerca da responsabilidade do meio perante a conduta dos jovens infratores é a seguinte:

 
Por mais difícil que consideremos a aplicação dessas ideias, precisamos
abandonar totalmente a teoria de que as crianças e adolescentes possam ser
inatamente amorais. Isso nada significa em termos do estudo do indivíduo
que se desenvolve em conformidade com os processos de maturação
herdados e permanentemente interligados com a ação do ambiente.
(WINNICOTT, 2005, pág. 125).

 
É com esse pensamento que finalizo essa breve introdução teórica, desejando

a partir desses pontos argumentar e refletir o cenário proposto.
 

 
OBJETIVOS
 
O presente artigo teve como objetivo promover um debate e uma reflexão acerca

do projeto de lei que propõe a redução da maioridade penal no Brasil.
 
 
MÉTODO
 

O Método escolhido para a construção tanto da palestra como desse artigo
foi uma breve revisão bibliográfica, desde o estudo das leis atuais que evolvem a demanda
estudada até teóricos clássicos e contemporâneos. O fenômeno empírico com base na
prática do autor desse artigo também foi utilizado com base no método de campo,
coletando relatos de aproximadamente 100 jovens através de 18 técnicos em medida
socioeducativa de 3 instituições diferentes, localizadas na zona sul de São Paulo. Vale
ressaltar que os jovens possuem idade entre 14 a 20 anos, sendo acompanhados em
medida socioeducativa em meio aberto em cumprimento de L.A. (liberdade assistida), e/
ou P.S.C. (prestação de serviço a comunidade) e que outrora passaram por medida em
regime de internação (Fundação CASA). 
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    DISCUSSÃO
 

A partir dos relatos coletados na pesquisa de
campo e dos marcos teóricos aqui apresentados, proponho
a discussão evidenciando um clamor alarmante. Me refiro
ao clamor atual pelo aprisionamento de adolescentes
infratores tem ocultado outra parte importante e
fundamental do real debate, que é o da reinserção na
sociedade, a garantia de direitos e a cidadania.

Não faltam dados para comprovar o completo
fracasso das instituições prisionais no Brasil,
conhecidas segundo Goffman3   (2005) como
Instituições Totais, que terminam por estimular a
identidade infratora e a ampliação do conhecimento
e desenvolvimento de práticas criminosas. A máquina
chamada cadeia, feita com a justificativa de educar,
tende a transformar-se infelizmente em uma ótima
escola para o crime. Além disso, não há comprovação
de que o rebaixamento da idade penal reduziria os
índices de criminalidade juvenil.

Abrir as portas das prisões aos jovens menores
de 18 anos é fechar as portas não somente para o seu
próprio desenvolvimento, mas também para o
desenvolvimento de uma Nação, enquanto valores,
investimentos em prevenção e empoderamento
humano.

 Atacar o indivíduo, desconsiderando as
inúmeras causas da violência e da criminalidade,
denota ser, a principio, uma resposta irracional e
violenta a um apelo de uma atual sociedade carente
por justiça social, sendo o jovem em conflito com a lei
o ideal para ocupar o lugar de depositário da angustia
dessa Nação.

É compreensível o ódio, o sentimento de
impunidade direcionado aos adolescentes infratores.
Entendo que aceitar e validar o que se ventila nas
mídias sociais seria entendido aqui como algo
estranho, beirando uma total alienação. Contudo
devemos nos perguntar: Será que um adolescente que
furta um pacote de bolacha no supermercado, ou
mesmo um celular dentro de um ônibus, ganhará a
mesma visibilidade midiática? Será que a opinião da
população brasileira, desejosa da diminuição da
maioridade penal, não está muito embasada em casos
polêmicos, sensacionalistas, usados de forma
inadequada por veículos de mídia e por políticos que
se aproveitam de uma insatisfação social para
angariarem novos votos?



Volto novamente a afirmar, a indignação perante um crime hediondo cabe
e é considerada pela psicologia como uma manifestação saudável do psiquismo;
agora o que fazemos com essa indignação é o que esta sendo discutido também
nesse trabalho. Podemos adotar uma postura punitiva e vingativa e mascara-la
através da palavra justiça. Em nome desse tipo de justiça, encontramos inúmeras
leis pelo mundo, como o apedrejamento de pessoas, prisão perpetua ou mesmo
a pena de morte, contornos penais difundidos e defendidos como mecanismos
de justiça.

Vale ressaltar que muitas pessoas talvez entendam que tais medidas
legais sejam viáveis e até mesmo desejáveis para a nossa nação, porém a luta
aqui travada  envolve não apenas uma opinião pessoal, isolada e particular, mas
também envolve princípios éticos fundamentais, como citados em nossa
constituição Federal de 1988 e na carta de proclamação dos direitos humanos na
década de 40. Ao puxarmos pela memória iremos lembrar que tal carta por
exemplo, foi escrita após a segunda guerra mundial, onde um dos maiores
genocídios do mundo ocorreu, matando inúmeras pessoas e das formas mais
violentas e desumanas possíveis.

Talvez esse caráter violento, pertencente ao humano, é o que muitos alegam
como justificativa para diminuição da maioridade penal. Se o objetivo é diminuir,
impedir ou mesmo acabar com tal caráter, será que tal medida de fato seria viável?

A sensação que nos passa é que o desejo pela diminuição da maioridade
penal estaria indo para outro caminho, ou seja, seria sintoma de uma sociedade
desgastada e sofrida com tanta impunidade, principalmente em relação a quem
teria por obrigação cuidar de nosso interesses e nos representar: O Governo e o
Estado. Outro ponto ancorado a isso é o fato de refletirmos se o desejo pela
diminuição da maioridade penal é de fato uma preocupação com o jovem e com
sua recuperação e desenvolvimento ou se não passa de uma postura punitiva,
vingativa, higienista e de limpeza social, onde o principal objetivo é tirar da frente
dos nossos olhos a esses meninos, violentos, pobres e em sua maioria negros.

Muitos diriam: Mas se adolescente já pode votar, se já pode ter relações
sexuais e ter filhos, pode também responder pelo que fez... E nesse sentido sim,
concordo que esse jovem, em boa parte, possui mínima condição e crítica para
responder pelo que fez. Contudo o que seria esse responder?  Será que já não
existe em nossa lei uma medida que faça com que o jovem responda pelo que
ele fez? Posso afirmar que sim, já existe, funcionar em seu caráter educativo é
outra coisa.

Talvez essa também seria outra boa justificativa para solicitarem a
redução da maioridade penal, pois afinal de contas o que existe não funciona.
Diante disso, outras perguntas surgem: 1) Por que não funciona? 2) Será que o
tempo é pouco ou mal aproveitado? 3) Será que de fato as atividades propostas
são pedagógicas e realizadas em sua integra? 4) Será que as pessoas que são
responsáveis pelo processo socioeducativo desse jovem estão preparadas,
adequadas e qualificadas? Vale ressaltar que os mesmos funcionários da antiga
FEBEM, conhecida pelo seu despreparo e violência, são os da atual Fundação CASA.
Como se contrata esses recursos humanos, como se escolhe quem vai estar
responsável por essa difícil tarefa de educar esse jovem e ofertar a ele uma nova
oportunidade de Ser no mundo?
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Atualmente, a regra estabelece que em casos mais graves, o jovem deve
permanecer até no máximo 3 anos dentro de uma instituição fechada para o
cumprimento de medida socioeducativa (BRASIL,1990) intitulada como Fundação
CASA, antiga FEBEM, e infelizmente talvez não tão antiga assim, local esse, a meu ver
falido, conclusão essa tirada a partir de relatos de funcionários e das experiências de
jovens egressos desse sistema.

Recentemente, no ano de 2013, um grande episódio de violência por parte
de alguns funcionários frente aos adolescentes internos ocorreu dentro de uma das
unidades da Fundação CASA. Tal unidade é vista e entendida como tranquila em função
do comportamento dos jovens, ao que sua maioria são primários e não de reincidentes,
e também em razão da natureza leve dos atos infracionais cometidos.

 O que mais chama atenção nesse episodio foi a manifestação da presidente
da Fundação CASA, a Sr.ª Berenice Gianella, que diante das imagens gravadas das
agressões contra os adolescentes, afirma que tal situação seria um absurdo, que não
poderia ocorrer de forma alguma, que tal situação era cenário da antiga FEBEM.
Contudo ainda na mesma entrevista, a presidente traz em sua fala a palavra Punir ao
invés de Educar e cita que a Fundação CASA possui outros métodos de punir os jovens,
como por exemplo, permanecer 5 dias trancados dentro quarto. (Programa Jornalístico
Fantástico, 2013).

Aqui me pergunto: Será apenas uma questão de nomenclatura equivocada?
Apenas um emprego errôneo de palavras, ou talvez uma forma equivocada de entender
o próprio Estatuto da Criança e Adolescente que em nenhum momento entende e
associa punição e medida socioeducativa.

Não consigo entender, e talvez seja uma limitação minha, o que pode ter
de socioeducativo em manter um adolescente 5 dias trancado dentro do quarto, e
sabe lá em quais reais condições tal confinamento.

 
 

Para saber mais assista o vídeo.

http://www.youtube.com/watch?v=ta4IDlpSdQo
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Aqui nos deparamos com um outro fator importante e real, será que o
tempo máximo de internação de 3 anos é pouco ou o que deveria e poderia
ser feito nesses 3 anos não esta sendo feito, ou pior, sendo feito de forma a
propagar ainda mais a violência e a criminalidade, gerando através de um
sistema punitivo o sentimento de vingança nesses jovens.

Segundo o relato dos 18 profissionais pesquisados de serviços de
medida socioeducativa, o relato é unanime, em todas as falas dos jovens
atendidos por esses funcionários,  há indícios de violências sofridas dentro das
instalações da Fundação CASA em suas diversas unidades. As violências mais
frequentes encontradas nos relatos são: situações vexatórias e humilhantes,
tortura psicológica, ameaças, violência física, abuso sexual, entre outras.

Os relatos são bem homogêneos quando se referem ao processo
de profissionalização ofertado pela fundação CASA, a maioria relata cursos
profissionalizantes desarticulados e sem sentido, ao que uma pequena parcela
de jovens acaba fazendo uso após sua saída da Fundação CASA. Outro dado
relevante é que mesmo devendo haver continuidade dos estudos dentro das
unidades em regime fechado, a maioria dos jovens apresentam dificuldades
básicas em relação a questão do ensino aprendizagem, apresentando altos
índices de analfabetismo, semianalfabetíssimo ou ainda analfabetismo
funcional, o que dificulta também sua reinserção escolar após sua saída.

Nesse sentido há uma grande preocupação, pois inúmeros fatores
se apresentam como complicadores no sucesso da reinserção escolar, como
por exemplo, o fato da maioria das escolas públicas serem conteudistas,
situação essa que reflete em uma não preocupação efetiva com o ensino
aprendizado desses jovens, muito menos com o processo socioeducativo, pelo
contrario, o objetivo é somente ministrar e passar o conteúdo exigido.

Dessa forma, em paralelo a outros fatores como a dificuldade de
assimilar e respeitar regras e limites por parte dos jovens, o preconceito, o
estigma, e a falta de preparo da maioria dos profissionais da escola, a pouca
articulação da rede, são índices relevantes e presentes no dia a dia dessa
realidade.
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 Talvez mesmo que ofertadas as oportunidades alguns a rejeitariam,
mas será  que de fato estamos ofertando?

A importância da oferta de oportunidades, de maneira digna
como defende nossa constituição federal, vai no sentido de ofertar
escolhas, ou seja, uma vez possuidor de oportunidades, o jovem poderá
de fato escolher o que deseja, e ai sim também poderá ser responsabilizado
por suas escolhas ou não escolhas. Agora, quando o crime, para uma boa
parcela de adolescentes parece ser o único caminho, fica mais difícil,
responsabilizá-lo e cobrá-lo de algo, mesmo havendo a necessidade.

A partir de tudo isso me pergunto: E esses jovens, Quem são
eles? Qual sua cor de pele? O que pensam e sentem? Será que possuem
o direito de pensar e sentir? Será que de fato existem como cidadãos? O
que estão buscando com isso? Será que ainda possuem a esperança trazida
nas palavras de Winnicott?

Uma campanha se inicia no Brasil buscando trazer luz aos fatos
envolvendo os jovens brasileiros e sua vulnerabilidade, uma forma talvez
de minimizar essa invisibilidade, a campanha traz a seguinte situação:

 
Um jovem negro sai de casa. Na rua, no baile, na quadra,
no ônibus, encontra amigos invisíveis. As roupas, a pipa,
os fones e a bola se movem sem que se veja quem está
ali. Correria, gritaria, um tiro. O jovem cai. Assim o vídeo
de lançamento da campanha “Jovem Negro Vivo”, da
Anistia Internacional, alerta para um problema antigo, mas
ainda invisível para a maioria da sociedade: os homicídios
de jovens negros no Brasil. (Jornal: O Globo, 2015)
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E agora, cabe a nós querermos encontrá-los e torná-los menos invisíveis, lutando
por uma educação inclusiva e libertadora ou ainda poderemos permitir tal invisibilidade
e incentivá-la, afastando-os de nossos olhos, isolando-os em alguma penitenciária.
Porém, vale a pena lembrar, que uma hora ou outra ele vai voltar, e a pergunta que fica
é: De que forma ele vai voltar? Recuperado, transformado e com oportunidades ou mais
cruel em suas ações, vingativo e desenvolvido em sua criminalidade? A escolha é nossa
também...

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Diante do que foi explanado, os dados apontam para o grande equívoco que a

proposta de Emenda Constitucional 171/93 propõe, nesse caso a redução da maioridade
penal no Brasil. Fica nítido que tal Emenda não alcança seu objetivo inicial de redução
dos índices de criminalidade enquanto diminuição dos atos infracionais dos adolescentes,
ao que até o momento não há estudos que comprovem que a redução da maioridade
penal garantiria um efetivo combate aos índices de jovens infratores.

Outro enorme índice de fracasso é o fato de apresentar um olhar de caráter mais
punitivo ao invés de socioeducativo, o que já fere nossas leis existentes, como o ECA, o
SINASE e a nossa Constituição Federal.

O não lugar na cidade, bem como preconceitos e fatores excludentes apontam para
uma correlação direta com aumento do número de atos infracionais, denotando demandas
de ordem não só penal, mas principalmente social.

 É gritante o enorme desafio que temos pela frente, como a criação de novas
estratégias territoriais e de políticas criminais eficazes não só ao combate do que já está
instaurado, mas também na atuação dentro de uma visão profilática, agindo pela
prevenção e não somente pela assistência.

Investimentos principalmente em educação se fazem necessários de forma urgente,
assim como a implantação de políticas públicas adequadas e diretivas, no intuito de
ofertar a possibilidade, parafraseando Paulo Freire, desse jovem não ser o oprimido, para
futuramente não desejar ser o opressor.

Por fim, ainda se faz necessário mais estudos empíricos com a população em questão,
com o intuito de darmos voz a esse jovem e torná-lo menos invisível.

E com esse recado finalizo minha humilde contribuição para o tema em questão,
citando um trecho da minha querida amiga Margarida Mamede em que nos diz:

 
O ser humano, a fim de que possa acontecer e emergir como si mesmo, precisa
iniciar seu processo de constituição a partir de uma posição, de um lugar.
Esse lugar não é só um lugar físico, é um lugar na subjetividade de um outro.
Não é verdade que o fato de uma criança ter nascido garanta que ela tenha
tido um início como um ser participante do mundo humano. É muito grande
o número de pessoas que vivem no mundo sem pertencer a ele, que vivem
nele sem que tenham tido início como um ser frente a um outro. Há
necessidade, para o acontecer humano, que a criança seja recebida e
encontrada por um outro humano, que lhe dê esse lugar, que lhe proporcione
o início de si mesma. Não é possível se falar de alguém sem que se fale de
um outro (Mamede, 2006 pp. 18 e 19)
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NOTAS
 
1 A sigla PIA significa Plano individual de Atendimento. É um instrumento confeccionado pela
equipe técnica e coordenação da Instituição MSE responsável pelo cumprimento da Medida
Socioeducativa. Tal ferramenta foi implantada como uma exigência para as instituições que
realizam esse tipo de acompanhamento aos adolescentes em conflito com a lei. O seu intuito é
de centralizar as principais informações acerca do adolescente, com fins de agilizar e organizar
o comprimento da Medida Socioeducativa e a posterior definição do caso do jovem envolvido.
Durante esse processo se visa avaliar se a medida foi cumprida ou não, se poderá ser dada por
encerrada ou por descumprimento, envolvendo, de acordo com cada caso, os eixos: Reparação
do dano cometido, L.A. (Liberdade Assistida), P.S.C. (prestação de serviço a comunidade) ou
ressocialização. Geralmente se tem um modelo padrão de instrumental de PIA, porém cada
juizado, cada Vara da Infância e Juventude adota u modelo, o que na maioria das vezes, não
muda muito entre um e outro. O PIA deve ser confeccionado no ato do acolhimento do jovem,
pelo técnico de medida socioeducativa em conjunto com o próprio adolescente e sua família,
traçando metas e objetivos a alcançar mediante os aspectos legais e de acordo com as reais
capacidades do jovem. Deve-se ter um relevante cuidado em relação a construção de um PIA,
para não torna-lo utópico e impossível de ser alcançado, e caso isso ocorra, este instrumento
está fadado ao fracasso da medida socioeducativa. Esse cuidado não deve ser somente da equipe
técnica do serviço, mas principalmente de quem a priori detém o poder, nesse caso, o judiciário.
Muitas vezes no ofício de encaminhamento do adolescente para o cumprimento da medida
expedido pelo Fórum, encontramos exigências por parte do juiz, que estão totalmente fora da
realidade dos jovens envolvidos na pratica criminal, reproduzindo somente um discurso
ditatorial, imperativo, e desarticulado, fazendo exigências muitas vezes impossíveis de serem
alcançadas sem a criação anterior de politicas públicas efetivas, uma preparação da rede de
educação, saúde, segurança e assistencial para receber esse jovem dentro de uma proposta
realmente inclusiva, saudável e efetiva no processo de reinserção social, visando mudança de
comportamento, reparação do dano cometido e rompimento com a pratica infracional.
 
2Deprivação: Conceito de D. W. Winnicott, mais a diante brevemente desenvolvido.
 
3 Para o leitor que se interessar mais por esse tema, ler a belíssima obra de Goffman intitulada
Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva, 2005.
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Mônica, 16 anos, nasceu em uma cidade do interior paulista onde morava
com seus dois irmãos mais novos e sua mãe. Não conheceu seu pai, pois ele havia
falecido meses antes do seu nascimento. O pai envolvia-se com o tráfico de
drogas e morreu numa troca de tiros com a polícia. Apesar da vida difícil em
termos financeiros, frequentava a escola e brincava com seus irmãos e amigos.
Sua mãe, após alguns anos, iniciou um novo relacionamento, vindo a conviver
maritalmente com um novo homem e com o qual teve mais dois filhos. De certa
forma, Mônica conseguiu preencher o vazio que sentia pela falta de um pai. Seu
padrasto era carinhoso e lhe oferecia toda a atenção. A casa onde moravam era
pequena, só havia um cômodo, o qual era dividido por um guarda-roupa: de um
lado era a cozinha e, do outro, o quarto com uma cama de casal e uma de solteiro.
Todos os cinco se ajeitavam por ali. Mal havia espaço entre as camas. O banheiro
dava para o quarto, era pequeno e não tinha porta. Em seu lugar, havia uma
cortina de plástico.

Quando tinha sete anos, Mônica começou a perceber que pelas manhãs, ao
acordar, seu padrasto ficava sentado ao lado de sua cama, olhando e acariciando
seu corpo sob o cobertor. Achava aquilo estranho, não entendia o que significava.
Sabia que ele era carinhoso, mas sentia que isso era diferente. Lembra-se que
isso aconteceu algumas vezes. Diz, também, que seu padrasto bebia muito e
vivia envolvido em discussões com sua mãe. Recorda-se, inclusive, de um soco
que ele deu no rosto dela. As agressões começaram a ser frequentes; depois que
apanhava, sua mãe se calava e deitava em sua cama. Mônica observava tudo em
silêncio e com medo, olhando pela fresta do cobertor. Relata que o padrasto, a
princípio, trabalhava como mecânico, mas começou a passar mais tempo no bar
e deixar o sustento da casa por conta da mãe, ao passo que ela precisou, cada
vez mais, se ausentar de casa para sustentar sua família. Costumava trabalhar
como diarista em algumas casas.
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Certa vez, o padrasto retornou do bar outra vez embriagado. Sua mãe ainda
não havia chegado do trabalho. Mônica tinha onze anos nessa época. Era tarde da
noite e, neste dia, para além das carícias, Mônica foi violentada física e sexualmente
por ele. Do jeito que estava na cama ficou até o outro dia. Sua mãe não percebeu
o ocorrido, ou pelo medo, manteve-se em silêncio. A violência continuou por
alguns meses até seu padrasto ter sido assassinado em decorrência de uma briga
num bar. No entanto, mesmo com a ausência dele e, por consequência das
agressões, o assunto se manteve intocável pela família.

Sentindo-se deslocada dessa família, em meio a uma confusão de
sentimentos, sem ter quem a acolhesse, iniciou uma empreitada em busca de
sentidos para sua vida. Perdeu a concentração na escola, o gosto pelas brincadeiras
e se afastou dos amigos. Aos 12 anos, passou a consumir maconha e aos 13 cocaína,
fazendo uso quase que diário da droga. Envolveu-se com pessoas do tráfico, não
propriamente pelo estilo de vida ou pelos ganhos financeiros dessa atividade,
mas porque conseguiu sentir-se pertencendo a um lugar, sentia-se acolhida por
aquele grupo.  Nessa época, ficava dias fora de casa. Vivia na casa de amigos,
passando a noite nas “biqueiras” ou em bailes funks. Entregava-se sem critérios
ou proteção a relações sexuais com diversos parceiros. Não demorou a ser
explorada sexualmente. Aos 15 anos, Mônica foi apreendida por ato infracional
equiparado ao tráfico de drogas. Foi enviada ao Centro de Internação Provisória,
no qual ficou 45 dias à espera da decisão judicial. O juiz, por sua vez, decidiu pela
Medida Socioeducativa de Internação.

Mônica e sua história fazem parte de um caso fictício, “inventado” para ilustrar
as vivências que frequentemente antecedem as internações. Qualquer
semelhança é mera coincidência. Contudo, as semelhanças existem porque os
elementos do caso de Mônica estão comumente presentes em casos reais. Há
adolescentes com histórico de uso abusivo de drogas e, por isso, aproximaram-
se do tráfico; outros que se entregaram à violentos rituais de entrada e permanência
em determinados grupos de adolescentes; alguns com vivência de rua e outros
que, permeados por  histórias de violências e abusos responderam na mesma
medida para lidar com seus sofrimentos. O adolescente, quando permeado por
experiências de abandono afetivo e situações de violência física e sexual, cria
meios para sobreviver ao caos, passando, muitas vezes, por situações que reiteram
vivências de agressividades, como na exposição às situações de risco. O
adolescente que cumpre Medida Socioeducativa de Internação apresenta
frequentemente uma história de vida marcada por situações que ensejam
sofrimentos, tanto por questões de ordem familiar quanto social.

Mas, de fato, o que determina a internação do adolescente? Antes, é preciso
entender que existem outras Medidas Socioeducativas. De acordo com a Lei
12.594/12 (BRASIL, 2012), as Medidas Socioeducativas têm por objetivo a
responsabilização quanto ao ato infracional, a desaprovação da conduta delitiva,
bem como a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos
individuais. 
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Conforme a Lei 8.069/90 (BRASIL, 1990), quando um adolescente comete
algum ato infracional poderá receber, frente à gravidade da ação, as Medidas de
Advertência, Obrigação de reparar o dano, Prestação de serviços à comunidade,
Liberdade assistida, Inserção em regime de semi-liberdade ou Medida de Internação.
No que se refere à Medida de Internação está descrita no artigo 121: “A internação
constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”.
Quanto a sua aplicação, o artigo 122 nos apresenta:

 
A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I. Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou
violência a pessoa;
II. Por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III. Por descumprimento reiterado e injustificável da medida
anteriormente imposta.
 
 

E continua no inciso segundo do mesmo artigo: “Em nenhuma hipótese será
aplicada a internação, havendo outra medida adequada”.

Dessa forma, dentre as Medidas Socioeducativas, a de internação é considerada
a mais gravosa. Ela retira abruptamente o sujeito de sua vida, seu meio familiar e
demais relações sociais comunitárias. Sujeito este que se encontra em fase peculiar
do acontecer humano, tanto no campo físico quanto no psíquico. Este recorte no
tempo e no espaço na vida desse ser em potencial pode lhe conferir sofrimentos e
marcas em seu devir.

Ao chegar à internação, o adolescente se depara com um ambiente que lhe é
estranho, com rotinas pré-estabelecidas, normatizadas e, acima de tudo, ritualizadas,
com vistas à formatação dos sujeitos em prol da disciplina absoluta.
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 Esse sujeito se vê obrigado a conviver com outros adolescentes, normalmente

em um contexto de superlotação2 , com hábitos e estilos de vida diferentes dos
seus. O ECA determina que os adolescentes sejam separados por idade, compleição
física e gravidade da infração. Contudo, frente às limitações estruturais dos
espaços, nem sempre isso é possível.

Em meio a esse caldeirão de diversidades e imposições, a privação de
liberdade testa com frequência o sujeito, fazendo com que, muitas vezes, suas
fragilidades se potencializem ao invés de serem superadas. Combinado a isso,
existem posturas de profissionais que corroboram para que a punição continue,
seja pelos olhares, pelos comentários desrespeitosos, xingamentos ou até mesmo,
agressões físicas. Essas relações que, sobretudo, são relações de poder, tendem
a cronificar o sofrimento do adolescente e fazem com que os princípios da atenção
socioeducativa sejam distanciados/deslegitimados. Por vezes faltam olhares
adequados à adolescência, a sua condição peculiar de desenvolvimento, às
questões de etnia/cor da pele, gênero e sexualidade.

 
Prevalecem em muitas unidades de internação, em nosso país, as
condições físicas de superlotação, insalubridade, concepções
arquitetônicas inadequadas à proposta do Estatuto da Criança e do
Adolescente (...) A isso são somadas circunstâncias mais graves, como
tortura física e psicológica, abusos sexuais, maus-tratos, práticas de
isolamento e incomunicabilidade, incluindo as mais diversas
manifestações de violência – humilhação, medicalização excessiva
como mecanismo de docilização dos corpos adolescentes.(CONSELHO
FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2010. p.21)
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Os funcionários envolvidos no trabalho socioeducativo também estão à
mercê da violência institucional. Eles sofrem pela organização de uma política da
punição instalada nos procedimentos de trabalho. “Se você fizer isso vai para a
corregedoria!” “Se você não fizer isso vai para a corregedoria!”. Essas frases de
ordem estão imbuídas nas práticas de trabalho, fazendo com que um movimento
perverso tome forma, ao passo que há exigências para se cumprir determinadas
tarefas e, junto a isso, a ameaça de punição, a própria vida institucional cria
obstáculos para que não se atinjam os objetivos impostos. Essa lógica punitiva
também está instalada no setor psicossocial, o qual é formado por assistentes
sociais e psicólogos responsáveis pelo acompanhamento dos adolescentes ao
longo da Medida. A ameaça de punição, excesso de adolescentes para atendimento,
a ausência de supervisão técnica que norteie os profissionais em meio aos casos,
a falta de estrutura material necessária para o trabalho e as pressões do judiciário,
acabam por colocar o setor numa posição análoga a uma linha de produção fabril.
Nesse contexto, o aspecto quantitativo ganha corpo e a qualidade necessária para
o trabalho teima em se perder.

Essa lógica perversa se estende a todos os profissionais, especialmente aos
Agentes de Apoio Socioeducativo, aqueles que acompanham as rotinas e são
responsáveis pela área de segurança, organização e disciplina dos adolescentes.
Isso começa já na contratação desses profissionais, que ocorre por meio de
concurso público, não priorizando a experiência e o adequado perfil para se
trabalhar com adolescente. Espera-se, então, que haja formação para prepará-los
para o trabalho, contudo, a formação se mostra insatisfatória e distante do
necessário. Assim,  cria-se um terreno fértil para que alguns desses sujeitos sejam
absorvidos pelo sistema e passem a reproduzir em suas ações a lógica punitiva.
Por vezes a violência acaba sendo o único recurso que lhes cabe para dar conta
da violência com que são tratados.

Nesse ínterim, há uma tendência de todos os profissionais, inclusive os de
formação superior, passarem a uma espécie de "embrutecimento", que é a
construção de uma barreira em torno de si como tentativa de suportar o peso que
a temática da privação de liberdade e a violência institucional causam ao sujeito.
O embrutecimento o afasta do outro como ser humano, endurecendo seu olhar e
o contato com esse outro, relativizando, por vezes, os mecanismos de degradação
que ferem a dignidade humana. Esse fenômeno se dá pelos detalhes: fala ríspida,
olhar que desconsidera a singularidade do sujeito, julgamentos morais e uma
reprodução da lógica disciplinar como se a disciplina corretiva fosse o objetivo
do trabalho socioeducativo.

A lógica da violência institucional perturba, faz sofrer e, por vezes, paralisa
e confunde. O psicólogo também está suscetível ao mal-estar institucional. No
entanto, isso não pode colocar esse profissional em lugar de vítima. Ao contrário,
estar nessas entrelinhas possibilita o desmontar da lógica do embrutecimento
por dentro da instituição, ao passo que o profissional pode apresentar um discurso
que reconheça e respeite a alteridade do outro, assim como apresentado por
Tiburi (2015):
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Contra a posição da vítima, podemos pensar na posição do guerreiro
sutil, aquele que desafia o poder desde a sua interioridade, desde seu
núcleo duro, para desmontá-lo estrategicamente (p.02).

 
Nessa desconstrução cabe a ele reconhecer as relações de poder instituídas

nos espaços de trabalho, problematizando-as junto à equipe, colocando-se de
maneira crítica e ética frente às situações de violências, denunciando-as aos setores
competentes. O psicólogo deve reconhecer em sua atuação, e junto aos demais
profissionais, as especificidades da adolescência, de cada sujeito e os atravessantes
da internação que corroboram para os sofrimentos. É necessário perceber as
demandas existentes em cada caso, especialmente as que são de ordem de saúde
mental, e proceder aos devidos encaminhamentos. Além disso, é importante
posicionar-se de maneira crítica e ética junto à instituição, à rede de serviços e ao
judiciário quanto ao trabalho realizado, bem como suas necessidades (CONSELHO
FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2010).

Não obstante, para que o trabalho responsável e ético ocorra e,  sobretudo,
para que a lógica do embrutecimento não prevaleça, o psicólogo deve rever
frequentemente a sua prática, não perdendo as balizas ético-teóricas e tendo como
ideal a formação continuada, supervisão e análise pessoal. Penso que esse caminho
seja interessante para que o profissional reconheça seus limites, se mantenha
sensível e se incomode. O incômodo é um bom norteador contra o embrutecimento.
Enquanto ele existir, as práticas necessárias de trabalho poderão ocorrer. Quando
não mais nos incomodarmos com aquelas situações, estaremos entrando,
eticamente falando, em um terreno perigoso.

Voltando ao caso fictício de Mônica, ele nos ensina que a Medida de Internação
é a consequência de toda uma história de mazelas e descasos. Mônica vivia em
situação de vulnerabilidade social, com moradia insalubre e falta de recursos do
Estado que efetivamente proporcionassem a essa família outras oportunidades. A
história de Mônica nos chega pela via do ato infracional, não obstante, deveria ter
sido acolhida anteriormente pelo campo da educação, saúde e da assistência. O
que o psicólogo, já no ambiente socioeducativo, poderia fazer diante de um caso
como esse? Proceder a encaminhamentos à psicoterapia para que a adolescente
possa elaborar suas vivências traumáticas? Para atendimentos em Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS) ou CAPS álcool e drogas (CAPSad) para tratar a questão
do uso abusivo de drogas? Buscar os encaminhamentos necessários para sua mãe,
tendo em vista que também sofreu violência? Posicionar-se como um elemento
guia para a adolescente e equipe de trabalho no contexto da internação? Sim, sim,
sim para todas as questões.
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Entretanto, não é somente isso que devemos fazer. Para além da necessidade de

passar à ação imediata e protocolos, existe a dimensão do cuidado, de oferecer escuta
e acolher. Isso ocorre nos detalhes, no olho-no-olho e no aperto de mãos. Aquelas
adolescentes, por vezes, experimentaram em sua vida o (de)sabor da violência,
emanados pela família, sociedade e Estado. Precisamos quebrar esse movimento que
se apresenta como um padrão em suas vidas. Quem sabe assim poderemos construir,
de fato e como rege a Lei, um ambiente verdadeiramente socioeducativo e
transformador.

Concluo essa discussão com um vídeo, o qual revela a necessidade de não
desistirmos de nosso trabalho  frente as dificuldades que se apresentam.  Devemos,
portanto, de maneira criativa buscar sempre ferramentas e recursos mais adequados
aos desafios do trabalho. Obrigado!
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=lNTu76zS-MY
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NOTAS
 

1 - Trabalho apresentado e discutido em mesa redonda na Segunda Roda Temática em
Saúde Mental da FMU – curso de psicologia, em 30 de Maio de 2015.
 
2- O conceito de superlotação é questionável por inúmeros documentos oficiais, como
exemplo a resolução 46/96 do CONANDA que estipula um número máximo de 40
adolescentes por Centro de Atendimento. No entanto, há outros documentos que oficializam
o aumento desse número. Nossa compreensão sobre o termo baseia-se na experiência e na
observação das rotinas, em que a estrutura física, os recursos materiais e o contingente de
funcionários se mostram aquém do necessário para compor adequadamente a atenção aos
adolescentes internados. 
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Não sei...Se a vida é curta
ou longa demais pra nós, 

Mas sei que nada do que vivemos tem sentido,
Se não tocamos o coração das pessoas.

Cora Coralina 
 

 
 
INTRODUÇÃO

 

Este estudo, o qual deu origem à Dissertação de Mestrado e, posteriormente
a este artigo, foi uma reflexão prática da sexualidade feminina de adolescentes em
privação de liberdade e sua interface com a conjuntura na qual estão inseridas.

A relevância de tratar desta temática se deu à escassez de pesquisas com
adolescentes do sexo feminino que cumprem medida socioeducativa de internação
na Fundação CASA/SP. A sexualidade, estigmatizada e permeada por preconceitos e
tabus, deve ser abordada de forma a romper paradigmas, conforme preconizam a
legislação e as políticas voltadas à criança e ao adolescente.

A proposta de discutir a sexualidade de forma espontânea e a partir da demanda
das adolescentes propiciou a criação de grupos de discussão, nos quais as adolescentes
pudessem se sentir cada vez mais à vontade para expressarem seus sentimentos,
suas dúvidas e suas expectativas.

A pesquisa-em-ação-da-intervenção-profissional, utilizada como metodologia,
ampliou as perspectivas do desenvolvimento do processo de crescimento do grupo.
Na medida em que os conteúdos emergentes subsidiavam discussões posteriores e
se transformavam em novas construções, os participantes se envolviam na dinâmica
e caminhavam para estabelecer relações mais autênticas.

 
POR QUE PENSAR EM SEXUALIDADE NO PROCESSO

SOCIOEDUCATIVO, NA MEDIDA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE?
 
 Vida, sexo, tabus, receios, sensualidade, dúvidas, emoção, prazer e tantas outras

razões foram motivadores para este assunto em grupo com as adolescentes que,
privadas de liberdade, expressavam facetas da sua sexualidade através de posturas
que não se pareciam em nada com a sensação de satisfação que tentavam transparecer
como sinceras.

Sem cuidado e respeito consigo, relatavam situações de violenta agressão física
e psíquica, com histórico de ameaças, tentativas e episódios de violência sexual -
intrafamiliar ou extrafamiliar. Nestas circunstâncias de extrema vulnerabilidade, as
relações sexuais são experiências traumáticas.

Ao tratar do tema sexualidade com adolescentes foi possível, não só propiciar
o acesso à informação, mas a revisão de padrões de comportamento e a reconstrução
de conduta social, relacionados à história individual e às interações vivenciadas.
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O papel do profissional que atua na área psicossocial no trato das questões das
garantias de direitos, na especificidade da sexualidade, implica na necessidade de
realizar pesquisas e aprofundar o conhecimento acerca das questões que nos
inquietam na dinâmica das relações sociopoliticas. A atenção e o respeito ao indivíduo
como um Ser Total permite que o profissional possa se aproximar da situação que ele
esteja vivenciando, sem perder de vista os motivos que o levaram a ela.

O profissional que assume o compromisso de atuar na dinâmica real da Instituição
- onde as representações acontecem - deve saber que vai encontrar resistências de
diversas naturezas. O trabalho é solitário e angustiante, tanto para o profissional como
para a população atendida.

As artimanhas da sociedade burguesa para manter a ‘ordem social’ - através de
seus mecanismos de controle - pode confundir e dificultar a ação que se pretende
como transformadora, induzindo o profissional a oferecer sua força de trabalho sem
crítica. É preciso estar alerta para não sucumbir a essa ideologia.

A acuidade em captar o momento, sintonizado com a conjuntura, possibilita
conhecer e apreender a dinâmica das relações sociais e suas implicações. Para tanto,
o profissional vale-se do conhecimento e do desenvolvimento de habilidades que o
instrumentalizam para intervir nessa dinâmica.

A oportunidade de transformar o conhecimento silencioso em conhecimento
partilhado requereu habilidade, coragem e compromisso. Também, essas
potencialidades foram imperativas para intervir no cotidiano, em prol das mudanças
que se fizeram necessárias.

Para a aplicação prática do conhecimento em uma instituição fechada, como é
o caso do espaço em que se deu a pesquisa/ação, a mediação recaiu sobre as formas
possíveis de abordar determinados temas, de garantir a privacidade da interlocução
e de expor as questões em linguagem acessível e interessante para as adolescentes.

A garantia da consolidação destas mudanças está implicada com uma verdadeira
revolução dos paradigmas e dos preceitos que norteiam a formação dos profissionais
das diferentes áreas do conhecimento. Estes são convocados a se engajar, em parceria,
nos movimentos de transformação, contribuindo de forma aquilatada para a
problematização das questões referentes à sexualidade humana, buscando criar novas
propostas de intervenção a favor da redução da discriminação, exclusão e insatisfação
na realização do prazer.

O processo de construção desta nova metodologia para conduzir a atividade em
grupo, denominada simplesmente Grupo de Sexualidade, atendeu à urgência de criar
espaço de discussão acerca da sexualidade feminina e que foi despertada pelo fato
de que no contexto da privação de liberdade as meninas não tinham, naquele momento,
espaço para expressar a sua sexualidade.

Observando o cotidiano institucional, percebi uma enorme diferença entre o
comportamento das meninas e dos meninos frente à explicitação de seus afetos. A
intensidade com que elas demonstravam suas emoções era distinta deles, na medida
em que faziam questão de externá-los e, muitas vezes, de forma exacerbada. 
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Assim, fez-se imprescindível investigar a existência de algum tipo de trabalho
voltado para a sexualidade na interface com a institucionalização. Nada encontrei
neste sentido, constatando, apenas, que no Regimento Interno  havia a proibição de
qualquer troca de carícias ou aproximação excessiva entre as adolescentes ou entre
elas e os funcionários.

No tocante às relações homoafetivas, elas também não se sentiam intimidadas;
ao contrário, identificavam-se como lésbicas (sapatão, no seu vocabulário usual).

É sabido que as diferenças dos papéis exercidos pelo sujeito como masculino
ou feminino se fazem presentes inclusive nas relações homoafetivas, haja vista a
maior discriminação sofrida pelos gays que estão associados à feminilidade. Os
adolescentes do sexo masculino se escondem quando sentem atração pelo mesmo
sexo ou omitem as relações furtivas, ocasionadas na/pela privação de liberdade.

Entretanto, este ‘posicionamento’ de meninas tem frequentemente caráter
específico para aquele contexto – isso, se considerarmos que boa parte destas
adolescentes que mantém relações homoafetivas tem preferência pelo sexo oposto.
Ainda, estão em processo de formação de sua identidade e podem não ter clareza de
sua orientação sexual. A privação de liberdade é, para elas, como um laboratório de
experimentações motivadas pela carência afetiva, pela ausência das drogas, pela
ação dos mecanismos fisiológicos e psicológicos desencadeados pelo sistema
hormonal, pelas questões existenciais e por tantas outras que o afastamento do
convívio social pode provocar.

De posse de observações do cotidiano institucional e das convicções construídas
na minha prática profissional, busquei nas propostas de intervenção da própria
Fundação fundamentos para iniciar um projeto destinado a tratar da questão da
sexualidade feminina em privação de liberdade.

Não tardou para perceber que, embora existissem parâmetros legais para que
a temática da sexualidade fosse abordada junto às adolescentes, as iniciativas nesta
direção eram escassas assim como a literatura - especialmente na abordagem da
sexualidade feminina enquanto vivência pessoal e coletiva. Os raros trabalhos que
encontrei sobre o assunto focavam a questão da orientação sexual na linha da
educação e da saúde, objetivando prevenção de DSTs/AIDS e da gravidez indesejada,
no contexto da garantia de direitos. O trato da questão da sexualidade é ainda muito
influenciado pela perspectiva social de gênero - ressalta-se nesse sentido, que em
algumas instituições do país, os meninos já têm autorização para receber visitas
íntimas, o que não acontece com as meninas.

Assim, fez-se imperativo a criação de um espaço coletivo de reflexão sobre a
sexualidade humana - especialmente a particular - com o intuito de desenvolver o
autoconhecimento, a autoestima e a construção da identidade; assim, permitiria
desmistificar mitos e tabus que vêm permeando o tema historicamente. Com essa
base, seria possível, então, tratar das vivências e descobertas mais íntimas dessas
adolescentes, não só sobre seu corpo, mas também sobre suas relações com os outros.
Nesse ínterim elas trariam à tona reflexões sobre suas dúvidas, receios, angústias,
culpas, vergonhas, falsas crenças e todas as formas de desejos e de fantasias,
manifestas ou não. Essa discussão poderia facilitar uma nova maneira de enfrentar
as questões da sexualidade e nortear suas tomadas de decisão - de forma franca e
responsável - quanto a como exercê-la, compreendendo as implicações, as imposições
ou os riscos nelas inerentes.
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Com o desenrolar dos grupos, foi observado junto às adolescentes que as
ocorrências de desrespeito às regras de convivência reduziram significativamente,
pois a frequência e constância nos encontros funcionaram como onda propulsora
que atingiu um número cada vez maior de interessadas em participar dos grupos.

 
OS GRUPOS: UMA METODOLOGIA PARA DESPERTAR E AGIR.
 
O método utilizado para esta intervenção foi chamando de Dialógico. A este

método dialógico denominei “Despertar e Agir”, porque através dele os sujeitos
podem participar do processo de conhecimento de forma espontânea, motivados
por uma necessidade pessoal e subjetiva.

A fim de refletir sobre as questões relacionadas à sexualidade o grupo teve,
desde o seu início, espaço aberto para um tipo de discussão cujo tema tem sido
costumeiramente estigmatizado e mantido em segredo. Ao nível da Instituição,
também, o tema passou a ser coletivizado, mesmo que indiretamente, na medida em
que os outros profissionais e as outras adolescentes tinham conhecimento da
existência do grupo e mostravam-se interessados e curiosos sobre o
desenvolvimento da temática.

Cada grupo era composto por 10 (dez) participantes, em média. Visa a construção
de vínculos entre as adolescentes a fim de facilitar a discussão de temas polêmicos
e de questões individuais, sem que estas se sintam desconfortáveis ou, até mesmo,
melindradas.

Os encontros aconteceram uma vez por semana, com duração de 2 horas. Nos
trabalhos, esta pesquisadora co-participava das discussões pontuando aspectos
relevantes, intervindo e redirecionando, quando necessário, para assegurar que os
princípios éticos fossem garantidos, através do diálogo franco e do respeito às
diferenças.

No início de cada encontro, era solicitado que as participantes descrevessem
como se sentiam como mulheres sexuadas. Na medida em que se mostravam,
emergiam, também, as primeiras inquietações - o encadeamento destas inquietações
surgia de forma natural, formando-se uma comunicação em cadeia.

Os grupos se mantiveram em ciclo permanente de rotatividade, devido às
progressões da Medida Socioeducativa . Vale ressaltar que somente eram desligadas
do mesmo quando recebiam a substituição da medida socioeducativa de internação,
sendo que raramente ocorria desistência. Observou-se que ao se adaptarem à
metodologia de trabalho, passavam a esperar os encontros com certa ansiedade e a
contar com aqueles momentos para aliviarem suas tensões e redirecionarem suas
expectativas.

A avaliação oral da participação no grupo era realizada ao final dos encontros,
mas, assistematicamente era solicitado registro escrito a elas. Essa assistematicidade
se deu porque escrever é um ato que exige desprendimento e, pelo fato da maioria
das adolescentes apresentarem defasagens na aprendizagem escolar, registrar por
vezes se tornava um incômodo. Nestes registros constavam análises dos avanços
alcançados e elaborações de propostas para o próximo momento.
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À luz do conceito de consciência possível de Goldmann (1972) a dinâmica
utilizada nos encontros acontecia por meio da troca espontânea dos integrantes
sobre a interrogação de como cada qual compreendia o significado da sexualidade.
Observou-se que, espontaneamente, a conversação fluía, trazendo à tona toda gama
de emoções e questionamentos, os quais expressavam as inquietações que
permeavam cada grupo.

Os sentimentos mais frequentes eram a vergonha e o receio de falar sobre a
própria sexualidade. Percebia-se, ainda, que existia uma imensa dificuldade por parte
das adolescentes para reconhecerem-se na sua integridade, na relação e na Inter-
atuação com o outro.

Também, as relações homoafetivas - comuns em situação de confinamento -
confundem-se com a definição da orientação sexual, pois a homossexualidade era
percebida e abordada com preconceito, segregando ainda mais estas adolescentes
já discriminadas.

As manifestações de afeto dentro do ambiente da privação de liberdade
revelavam as mesmas nuances que estão subjacentes nas relações sociais, mas a
privação acentua e intensifica o aparecimento de relações de dependência afetiva
e sentimento de posse.

  Para tratar dessas emoções procurou-se valorizar a escuta respeitosa, afetuosa
e protegida pelo compromisso de sigilo coletivo. Buscou-se imprimir nestes
encontros o respeito e o cuidado diante dos segredos revelados e da construção de
vínculo de confiança entre os participantes. Com essa segurança, os mistérios que
subjazem às representações vivenciadas pelas adolescentes começaram a ser
revelados e trazidos à consciência.

O conhecimento e o trato delicado e sutil de suas intimidades permitiu que se
aproximasse das adolescentes de tal forma a auxiliar e promove-las no preparo para
o autodomínio de emoções e enfrentamento de situações adversas.

 
 “Eu aprendi a me conhecer melhor, a me compreender mais e que na
relação sexual nem tudo é proibido, apenas devemos fazer o que
gostarmos, pois no sexo aprendi que vale tudo que nos satisfaz. E não
se esqueça de saber as vontades de seu parceiro, pois sexo todo mundo
sabe fazer, amor é raro, quem faz entende o que é”.  ( Helli, 17 anos)
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Nos grupos também era apontada a importância de tratarmos da prevenção da
DSTS/AIDS e as orientações destinadas a aprender a estabelecer relações prazerosas
entre os parceiros. Ao refletirmos acerca das diversas formas das mulheres realizarem
escolhas amorosas tornaram evidente que é preciso que estejam permeadas pela
garantia do respeito mútuo em qualquer tipo de relação afetiva.

A adolescente que, ao ingressar no cumprimento da medida socioeducativa de
internação em 2010, descobriu que era portadora do vírus HIV, não deixou de
participar dos encontros e mesmo quando o assunto era sobre esta síndrome. Pelo
contrário, a sua permanência propiciou o esclarecimento de suas dúvidas sem que
precisasse se expor, bem como facilitou a percepção acerca das reações dos
portadores do HIV.

No registro que elaborou sobre sua participação refere que:
 

“Esse grupo me ensinou muitas coisas assim como o uso de preservativos,
DST, como ter um relacionamento legal não só um relacionamento
amoroso, mas também com amigos. Aprendi um pouco mais sobre
respeito, amadurecimento - porque ainda estou numa fase juvenil -
confiança, igualdade, perdoar. Esses são alguns dos índices do que nós
estudamos nesse grupo desde o início do ano”.( Florzinha, 15 anos)

 
Florzinha, indagada como pretende cuidar melhor de sua saúde quando retornar

ao convívio social, repleta de esperança e sem os ranços da desesperança: “Como
eu tenho a minha opção - heterossexual - eu pretendo cuidar melhor de mim, procurar
um amor legal e fazer sexo seguro” (sic).

As angústias, o rancor, a tristeza, a indiferença e uma gama de sentimentos que
vamos aprendendo socialmente a represar, podem ser - e quase sempre o são -
dissimulados e se expressarem de forma ambígua. Na dinâmica de grupo propicia-
se interações capazes de estimular as diversas expressões e manifestações de
inquietação sobre temas referentes à sexualidade, tais como: afetividade,
relacionamentos, descoberta do próprio corpo e do outro, masturbação, prazer/
desprazer, orgasmo, agressividade, diversidade sexual, homofobia, preconceito,
gravidez, DST/HIV/AIDS, entre tantos outros.
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Os temas emergentes são frequentemente relacionados à importância da
sexualidade nas relações sociais, à complementaridade e à disparidade entre os
gêneros, à vivência da sexualidade na adolescência e suas distorções, à homofobia
e suas facetas, ao prazer e à afetividade, aos símbolos sexuais e à erotização precoce.

Através do debate dos valores vigentes na nossa cultura, de suas implicações
sócio-historicas, buscou-se compreender e respeitar as diferenças e os
posicionamentos de cada participante como sujeito de sua vida. Discutir sobre como
viver e expressar a sexualidade com respeito pelo próprio corpo, exercendo
plenamente o direito de escolha de seus parceiros sexuais e da decisão sobre qual
o momento mais apropriado em suas vidas para manter relação sexual ou engravidar.

Com a análise da realidade foi possível avançar em direção à consciência crítica
e, consequentemente, propiciar que se sentissem solicitadas a participar e contribuir
na dinâmica do grupo. Essa dinâmica contribui para a sua formação biopsicossocial,
através do reconhecimento de si e do outro, bem como para a introdução de discussões
pertinentes ao tema.

 
REFLEXÕES FINAIS
 
A experiência advinda desta pesquisa-ação pode propiciar, paulatinamente,

que as adolescentes percebessem que em suas vidas representavam papéis, nos
quais, neste processo reflexivo, não se reconhecem mais.

Os antigos papéis haviam sido criados em concordância com as ideias que
permeavam suas relações socioculturais e eram confirmadas nos apelos da mídia. É
exemplo dessa contradição a imagem de uma menina ‘descolada e liberal’ que ‘transa
com vários meninos’, sem que, de fato, esse comportamento lhe permita sentir a
felicidade do afeto e, ainda menos, de sentir prazer (ou chegar ao orgasmo).

A proposta de estabelecer uma dinâmica descontraída, com seriedade, ao tratar
da temática da sexualidade, é um exercício de assumir a tarefa de coordenar grupos,
ciente de que para falar de questões relacionadas à sensibilidade do outro, é preciso
‘estar presente’, ser autêntica nas relações.

O processo de desenvolvimento a ser alcançado pelas adolescentes implica no
reconhecimento de seus direitos sexuais e reprodutivos, seja em qual for a forma de
manifestação da sexualidade humana, descobrindo como expressar livremente sua
orientação sexual - heterossexual, homossexual, bissexual, transexual, dentre outras,
a condição biopsicossocial, econômica e cultural.

Despertar o potencial de cada uma delas a partir de seus próprios referenciais
e colocá-los como instrumentos de superação de suas consciências fragmentadas
poderá ampliar suas expectativas a caminho da transformação de paradigmas. Para
tanto, o profissional que media a dinâmica de grupo exerce papel fundamental.

Falar de sexualidade em reunião grupal com aquelas meninas estava
diretamente relacionado à capacidade de conquistar a confiança das participantes
e de poder acompanhar e, se preciso, acalentar - numa relação de reciprocidade -
tudo aquilo que emerge e clama por uma alternativa que lhes permita garantir seus
direitos com dignidade e sem prejuízo de sua integridade.
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Ao longo de 5 anos mantivemos contato com algumas adolescentes que
participaram do grupo e que continuaram a contribuir para a sua continuidade,
através de cartas sobre suas vivencias extramuros. Neste contexto, entende-se que
as revelações podem ocorrer com maior facilidade na privação de liberdade, pois,
ironicamente, libertam-se das memórias e as ressignificam.

 
Muitas vezes basta ser: 

Colo que acolhe, Braço que envolve, 
Palavra que conforta, Silêncio que respeita, 

Alegria que contagia, Lágrima que corre, 
Olhar que acaricia, Desejo que sacia, 

Amor que promove.
E isso não é coisa de outro mundo, 

É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela 
Não seja nem curta, Nem longa demais, 
Mas que seja intensa, Verdadeira, pura... 

Enquanto durar.
                                      Cora Coralina
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INTRODUÇÃO
 

Os fatores que originaram esse trabalho foram as experiências profissionais
as quais venho realizando no meu processo como profissional.

Trabalhando com as pessoas em situação de exclusão social há cerca de quinze
anos, atuei com crianças e adolescentes em situação de rua e risco social,
drogadicção, exclusão familiar, reabilitação de pessoas com deficiência e inclusão
no mercado de trabalho de pessoas com deficiência.

Sempre tenho em meus objetivos a contribuição contínua que, como cidadão,
posso realizar pela sociedade. Visualizo e realizo essa prática tanto em consultório
particular como em trabalhos institucionais, educacionais, área da saúde,
governamentais, não governamentais e políticas públicas.

 
JUSTIFICATIVA
 
A falta de políticas públicas para a inclusão de pessoas com deficiência no

mercado de trabalho faz inclinar-me cada vez mais a esse tema e especializar-me
nesse trabalho.

No Brasil ainda há um sistema ultrapassado de apoio ao trabalho para as
pessoas em situação de exclusão. Estudos realizados em outros países mostram
que existem técnicas mais eficientes e modernas de se realizar e contribuir
efetivamente para a inclusão.

Essa escassez de recursos técnicos me motiva e impulsiona a me formar,
capacitar e contribuir cada vez mais a esse tema.

 
PROPOSTA
 
Esse trabalho tem como objetivo a implantação da mudança do paradigma

da inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência nas instituições
que ainda trabalham com o método convencional de oficina abrigada.

O sistema de treino em oficinas e posterior “inserção” no trabalho se mostra
ineficiente, pois não condiz com a realidade e demanda do mercado de trabalho
atual, onde empresas estão cada vez mais solicitando que o profissional seja
conhecedor de diversas atividades em diversas funções. Isso faz com que os treinos
em oficinas abrigadas sejam insuficientes, tendo em vista a limitada amplitude
dos aspectos que esses treinos abarcam.

Pretendo com esse trabalho demonstrar a necessidade de novas técnicas e
nova visão da inclusão social e inclusão no mercado de trabalho para as pessoas
com deficiência e exclusão social, transformando as oficinas de trabalho abrigado
em Instituições de Emprego Apoiado e contribuir assim com a modificação na
política pública nacional.
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METODOLOGIA
 
A sistemática de trabalho consistirá na consultoria em instituições que

trabalham com o sistema de oficina abrigada, introduzindo um novo olhar e um
novo pensar sobre a pessoa com deficiência, sua família e sua inclusão no mercado
de trabalho.

Contará também com treinamentos, tanto dos profissionais dessas
instituições como demais profissionais que estejam interessados nessa nova visão
e tecnologia de trabalho.

Os treinamentos se darão no local de trabalho (instituições) e locais
apropriados (escolas, faculdades, ONG’s, etc).

Parceria com instituições que já realizam o EA serão feitas com o objetivo
de fortalecer essa implantação e o resultado dessas formações será tabulado e
enviado aos órgãos Públicos responsáveis a fim de contribuir para que a política
pública vigente se modernize e novas leis sejam realizadas para a melhoria do país.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Cada vez mais ouço falar da “ética” no trabalho, nas atuações profissionais

e cada vez mais vejo a realidade necessitar da retomada da Ética nas relações,
tanto pessoais e profissionais.

Questões de interesses pessoais parecem vir em primeiro plano, ou questões
de interesse político aparecem em primeiro plano em detrimento dos planos e
interesses das pessoas que utilizam os serviços de atendimento, sejam privados
ou públicos.

A questão da era moderna que quer tudo traduzido quantitativamente, ou
seja, em números, empobrece a qualidade do atendimento profissional.

O raciocínio é simples, lógico, rápido e um tanto óbvio: quando se fala de
atendimento à pessoa, para aumentar os números é preciso diminuir o tempo.

Não acredito em atendimento com qualidade com o atributo da pressa ou
com tempo delimitado ou com metas a serem cumpridas. Principalmente as
“metas”.

No meu percurso profissional vejo muito as metas perseguirem os
profissionais e esses se sentem obrigados a cumpri-las em nome de seu trabalho
garantido.

Essa cultura deve ser mudada e como todo costume cultural, leva tempo.
Garantir a qualidade do atendimento é uma das minhas metas e valores

enquanto profissional que atende o ser humano.
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