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RESUMO  

 

O sistema socioeducativo utiliza em sua prática o SUS – Sistema Único de Saúde –, 

conforme prevê o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – e o SINASE – 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Para trabalhar e fomentar a 

integralidade em saúde a Política Socioeducativa propõe que as medidas 

socioeducativas se articulem com a rede de saúde para a garantia da promoção da 

saúde, ações e prática educativa em saúde e ações de assistência em saúde frente 

a algum agravo em saúde. Nesse contexto há ainda que se considerar o 

cumprimento da medida e todos os eixos que ela propõe, bem como a condição de 

resposta dada pelo adolescente que precisa de um cuidado de saúde mental, tendo 

em vista a sua singularidade de cumprimento. Nesse sentido a presente pesquisa 

tem o objetivo de investigar se no trabalho desenvolvido no sistema socioeducativo 

com adolescentes com transtorno mental é avaliada a capacidade de cumprimento 

de medida socioeducativa de internação. E qual o entendimento e o discurso sobre a 

prática em saúde e, mais especificamente em saúde mental, que perpassa o 

trabalho no sistema socioeducativo? Frente a essa questão realizou-se uma 

pesquisa de base qualitativa com a utilização de entrevistas semi-estruturadas com 

servidores do núcleo gerencial da SUASE – Subsecretaria de Atendimento 

Socioeducativo –, diretores das unidades socioeducativas, técnicos de diferentes 

áreas das unidades socioeducativas e agentes socioeducativos. Alem disso, utilizou-

se diferentes documentos para elucidar a relação das práticas de saúde, como as 

políticas e metodologias construídas pelo sistema socioeducativo, bem como os 

prontuários dos adolescentes, sendo este material analisado através da análise de 

conteúdo. Percebeu-se que o diagnóstico é um fator importante para a condução do 

trabalho com os adolescentes e para a avaliação da capacidade de cumprimento da 

medida. O cumprimento da medida socioeducativa é marcado por um circuito de 

sanções, encaminhamento para a rede de saúde e pela exaltação do uso da 

medicação. Por fim, percebeu-se que a responsabilização é considerada no trabalho 

socioeducativo com o adolescente com transtorno mental, pois a capacidade de 

cumprimento da medida é avaliada para a continuidade do trabalho. Concluiu-se que 

a responsabilização é um fator considerado no acompanhamento dos adolescentes 

com quadro de saúde mental, uma vez que a capacidade de resposta deste é 
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sempre avaliada. No entanto, há que se avançar no entendimento sobre a saúde 

mental e no trabalho cotidiano com os adolescentes para a realização de um 

trabalho que construa intervenções mais socioeducativas e menos sancionatórias.      

 

Palavras-chave: sistema socioeducativo; saúde mental. 
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ABSTRACT 

 

The socio-educational system used in its practice the Unified Health System (SUS), 

according to the Child and Adolescent Statute (ECA) and the National System of 

Socio-Educative Assistance (SINASE). In order to functionand nourish health 

integrality, the Socio-Educational Policy proposes to articulate socio-educational 

measures with the health network in order to ensure health promotion, educational 

actions and practice in health and healthcare actions in case of some health 

worsening. In this context, it is still required to consider compliance with the measure 

and all the axes it proposes, as well as the response condition given by the 

adolescent in need of mental health care, in view of their singularity of compliance. 

Thus, the present research aims to investigate whether the ability to comply with a 

socioeducative measure of hospitalization is evaluated in the work developed by the 

socioeducative system with adolescents with mental disorder. And what is the 

understanding and speech about health practice and, more specifically, mental 

health, that pervades work in the socio-educational system? Faced with this 

question, a qualitative research was carried out through semi-structured interviews 

with employees of the managerial nucleus of the Sub-secretariat of Socio-

educational Assistance (SUASE), directors of socio-educational units, technicians 

from different areas of socio-educational units and socio-educational agents. In 

addition, different documents were used to elucidate the relationship of health 

practices, such as the policies and methodologies built by the socio-educational 

system, as well as the medical records of adolescents, and this material is analyzed 

through content analysis. It was noticed that the diagnosis is an important factor for 

the work conduction with the adolescents and for the capacity evaluation to comply 

with the measure. The compliance of the socio-educational measure is marked by a 

circuit of sanctions, by the referral to the health network and by the exaltation of the 

use of the medication. Finally, it was noticed that the accountabilityis considered in 

the socio-educational work with the adolescent with mental disorder, because the 

capacity of compliance of the measure is evaluated to continuing the work. It was 

concluded that accountability is a factor considered in the follow-up of adolescents 

with mental health, since their responsiveness is always evaluated. However, we 

must advance in the understanding of mental health and in the daily work with 
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adolescents to develop a work that builds more socio-educational and less sanction 

inginterventions. 

 

Keywords: socioeducative system; mental health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, de 1990 é considerado o 

instrumento normativo para a consolidação dos direitos da criança e do adolescente 

no Brasil, e também no que tange às medidas socioeducativas. No artigo 112 a 

referida lei, ECA, legislará sobre as medidas socioeducativas aplicadas ao 

adolescente que comete um ato infracional, compreendendo este como qualquer 

conduta análoga à crime ou contravenção penal. Para a discussão deste trabalho 

haverá o aprofundamento do entendimento sobre a medida de internação em 

estabelecimento educacional, que contempla a restrição do direito de ir e vir.  

 

A Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012 institui o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo – SINASE, criada após o ECA busca regulamentar a execução das 

medidas socioeducativas. Estabelece que o sistema socioeducativo tenha a 

obrigatoriedade de garantir os direitos fundamentais dos adolescentes e, entre eles, 

está o direito a saúde.   

 

O trabalho no campo da saúde nessa conjuntura é tecido com a rede, utilizando os 

fluxos e parâmetros estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo 

ao adolescente o acesso aos seus direitos e o cuidado com a saúde. Para garantir a 

especificidade do trabalho com adolescentes privados de liberdade é estabelecida a 

portaria nº 1082 que redefine as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de Internação e 

Internação Provisória (PNAISARI). Os objetivos dessa portaria, que estão em 

consonância com a PNAISARI, visam ampliar as articulações e garantir os serviços 

de saúde, promover ações de promoção e prevenção em saúde para a garantia da 

reinserção social do adolescente. Desse modo, seguindo os fluxos de saúde, o 

trabalho do socioeducativo e as intervenções em saúde propostas serão construídas 

a cada caso, no intuito de atender as singularidades da história de cada 

adolescente.  

 

O sistema socioeducativo utiliza em sua prática a articulação com o SUS, conforme 

prevê o ECA e o SINASE. A Política Socioeducativa propõe que a integralidade em 
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saúde seja trabalhada e fomentada nas medidas socioeducativas e ainda prevê que 

a articulação com a rede de saúde garanta a promoção da saúde, ações e prática 

educativa em saúde e ações de assistência em saúde frente a algum agravo em 

saúde. O trabalho tem ainda como premissa  

 

A saúde na medida socioeducativa pode-se tornar uma das formas de 
exercício da cidadania para o adolescente. O acesso ao direito, a inserção na 
rede, bem como a assistência propriamente dita, são construções em torno 
das quais as unidades socioeducativas necessitam orientar a sua prática em 
saúde. Assim, faz-se necessário tanto a observância de procedimentos e 
fluxos bem definidos, de modo a ofertar uma assistência qualificada e eficaz, 
como também o esforço contínuo da equipe em transformar temas de saúde 
em práticas assimiladas pelos adolescentes (MINAS GERAIS, 2012, p. 55).    
 
  

É nessa articulação constante com a rede de saúde, e aqui incluímos a rede de 

saúde mental, que o trabalho será construído pelas equipes com os adolescentes no 

intuito de possibilitar o acesso ao seu direito à saúde e garantir a responsabilização 

frente a atuação infracional. 

 

Nesse contexto é preciso considerar a condição de resposta dada pelo adolescente 

que precisa de um cuidado de saúde mental, tendo em vista a sua singularidade de 

cumprimento. Para pensar a responsabilização frente ao ato é preciso pensar a 

condição de sujeito. Conforme propõe Lacan (1966) sempre seremos responsáveis 

pela nossa posição de sujeito. Assim sendo, para a psicanálise a responsabilidade 

diz respeito a uma posição subjetiva, diferentemente do direito penal que propõe 

uma imposição de pena para responsabilizar. Essa posição do sujeito deve ser 

sustentada em quaisquer condições e contextos, pois essa posição é da ordem do 

necessário por ser sempre uma resposta dada pelos sujeitos (SALUM, 2009). É 

preciso desse modo, considerar se o trabalho desenvolvido pela equipe tem um 

olhar singularizado para as questões trazidas pelo adolescente de saúde mental e 

se reconhecem que esse sujeito apresenta um estatuto diferenciado de resposta 

subjetiva.  

 

As medidas socioeducativas têm por objetivo trabalhar os significantes trazidos pelo 

adolescente, assim como de ofertar novos significantes que possam tratar o mal-

estar. Assim, o projeto de cumprimento da medida socioeducativa é individual. As 

práticas em saúde realizadas pelas equipes técnicas devem ter como premissa o 
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cuidado com a saúde do adolescente, sendo esse cuidado um eixo de trabalho a ser 

desenvolvido. É importante considerar que os adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas já tiveram muitos direitos violados e o trabalho no contexto da 

política socioeducativa versa, muitas vezes, sobre um resgate desses vínculos que 

foram rompidos, ou que nem existiram. O ECA será então, a lei que vai balizar esses 

diretos e que garantirá a efetividade destes.   

 

Nesse mesmo sentido as questões referentes a saúde do adolescente e como estas 

questões atravessam o cumprimento da medida são trabalhadas pela equipe 

socioeducativa através de articulações com diferentes políticas, de 

encaminhamentos para serviços, de discussões internas e externas ao centro 

socioeducativo. Todo trabalho visa a responsabilização e, portanto, é necessário o 

acompanhamento do processo socioeducativo e o reconhecimento das 

singularidades de capacidade deste cumprimento. 

 

O adolescente que apresenta questões de saúde mental responde a medida 

socioeducativa a partir das suas peculiaridades e o trabalho que se pretende 

desenvolver no socioeducativo deve levar em conta as singularidades dos casos e a 

capacidade de cumprimento dos adolescentes. Reconhecer as singularidades desse 

cumprimento possibilita a inclusão dos sujeitos e das suas vivências e questões em 

uma política universalizante. Cabe aqui mencionar que a política socioeducativa de 

Minas Gerais estabelece como parâmetro de trabalho o olhar singular para os casos 

e, podemos aqui incluir os casos de saúde mental, que requerem articulações 

específicas por se tratarem de adolescentes com capacidades de respostas 

diferenciadas. 

 

Posto isso, necessário se faz investigar se no trabalho desenvolvido no sistema 

socioeducativo com adolescentes com transtorno mental é avaliado a capacidade de 

cumprimento de medida socioeducativa de internação. Para tanto foi realizada uma 

pesquisa de base qualitativa com a utilização de entrevistas de servidores do 

sistema socioeducativo que desenvolvem diferentes funções no trabalho com os 

adolescentes, bem como análise do prontuário de um adolescente com transtorno 

mental. Todos os dados foram analisados através da análise de conteúdo que nos 

permitiu chegar a três categorias de análise, sendo elas: diagnóstico como fator para 
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a condução do trabalho socioeducativo; o circuito de cumprimento de medida que se 

apresenta através da medicação, sanções e rede de saúde; responsabilização que 

reflete a medida da capacidade de cumprimento. 

 

Os resultados demonstraram que o diagnóstico é um fator importante para a 

condução do trabalho, pois a partir do entendimento do quadro de saúde mental do 

adolescente a equipe organiza o trabalho socioeducativo e o cumprimento da 

medida. Durante o cumprimento da medida as sanções se fazem presentes devido a 

pouca adequação do adolescente as normas institucionais, há controle dos 

comportamentos que muitas vezes se dá através das medicações e das regras 

institucionais. O cuidado em saúde é feito através da rede, sendo esse eixo 

fomentado no cumprimento da medida por se considerar que o adolescente 

consegue dar suas respostas sobre a atuação infracional através do cuidado em 

saúde. Nesse ínterim a responsabilização é avaliada a partir da capacidade de 

cumprimento da medida, de resposta as normas institucionais.    

 

Podemos concluir que pouco se considera o fator subjetivo da responsabilização e 

as especificidades de resposta que um adolescente com transtorno mental pode dar. 

Desse modo, garante-se pouco as singularidades do caso, uma vez que eles entram 

numa lógica massiva de avaliação que acaba por concluir que eles não têm 

capacidade de cumprir a medida. Se para alguns casos esse ponto da incapacidade 

de cumprimento de fato já está posto, para outros seria necessário uma articulação 

discursiva e interventiva que vá para além da lógica institucional. Há que se 

aprofundar nas possibilidades de responsabilização dos adolescentes com 

transtorno mental para que ela possa ser entendida para além do fator 

comportamental, considerando as possibilidades de resposta desses adolescentes.  
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2 O SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E SUA INTERFACE COM A SAÚDE MENTAL 

 

O sistema socioeducativo é um sistema que se pretende aberto em suas 

articulações e no trabalho cotidiano com os adolescentes, tendo como objetivos 

principais a responsabilização frente ao ato infracional e a garantia dos direitos 

fundamentais desses adolescentes. O presente trabalho pretende discutir esses dois 

objetivos principais do sistema socioeducativo, fazendo um recorte a partir da leitura 

de um direito que deve ser garantido no trabalho socioeducativo, qual seja, o direito 

a saúde e, mais especificamente, a saúde mental.   

 

O sistema socioeducativo é primordialmente regido pela Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e permite um 

avanço no que diz respeito aos direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. 

Anteriormente a promulgação do ECA o que havia era a Doutrina da Situação 

Irregular que não assegurava as crianças e aos adolescentes os seus direitos 

fundamentais, o Estado exercia uma assistência aos menores abandonados e 

delinquentes através de uma política higienista. Com a promulgação do ECA institui-

se a doutrina da proteção integral e as crianças e adolescentes passam a ser 

considerados sujeitos de direitos e deveres que devem ser garantidos e protegidos 

pela família, sociedade e Estado, conforme está previsto no artigo 4 da lei.  

 

Com a instituição do ECA muitos direitos das crianças e dos adolescentes foram 

consolidados e protegidos em lei, assim como os deveres daqueles que lhes 

protegem. Podemos elencar ainda que há a consolidação dos deveres dos próprios 

adolescentes, já que se tornam responsáveis em caso de atuação infracional. No 

que diz respeito a atuação infracional o ECA propõe seis medidas socioeducativas 

que tem o objetivo de responsabilizar os adolescentes, são elas: advertência, 

obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade 

assistida, inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento 

educacional (BRASIL, 1990). Aqui trataremos da medida de internação, sendo esta 

prevista como medida última e que deve ser aplicada em sua excepcionalidade. O 

SINASE Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012 regulamenta a execução das 

medidas socioeducativas e traz em seu 1º artigo os principais objetivos das medidas: 
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I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do 
ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação;  
II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais 
e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento; 
e  
III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da 
sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de 
direitos, observados os limites previstos em lei.  

 

É importante aqui nos determos sobre a articulação desses três objetivos. Na 

obrigatoriedade de garantia dos direitos individuais dos adolescentes, as medidas 

socioeducativas precisam fazer articulações com diferentes políticas visando a 

proteção integral. Nesse sentido o presente trabalho visa discutir sobre as 

articulações feitas pela medida de internação no campo da saúde mental, buscando 

avaliar o trabalho desenvolvido por esta medida na garantia de um dos direitos 

fundamentais e, que possibilita ainda, a responsabilização do adolescente e a 

desaprovação da sua conduta infracional. Vilas Boas, Cunha e Carvalho (2010) 

destacam que houve avanços nos paradigmas e referenciais na esfera do 

adolescente em conflito com a lei, saindo das práticas punitivas para a 

responsabilização, sendo o estatuto responsável por dar origem ao Direito 

Socioeducativo que protegerá o adolescente de imposição injusta de 

responsabilidades. Assim sendo, o ECA possibilitou a proteção do adolescente 

através da garantia dos seus direitos.  

 

No ECA a saúde, assim como outros direitos fundamentais das crianças e 

adolescentes, deve ser protegida pela família, a sociedade e o estado, conforme 

exposto acima. Essas três instâncias são responsáveis por assegurar que o 

adolescente tenha acesso aos serviços e toda forma de assistência que o Sistema 

Único de Saúde (SUS) garante aos cidadãos. O Estatuto ainda trata do acolhimento 

da criança e do adolescente em diferentes serviços, buscando assegurar todos os 

seus direitos de forma integral. A saúde se insere em todos os momentos de 

atenção a este público, em trabalhos preventivos e educativos em saúde.  

 

Art. 11.  É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde 
da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, 
observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para 
promoção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 1990).      
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A assistência em saúde fica reservada ao SUS, seguindo a lógica de atendimento do 

sistema de saúde, mas garantindo aos adolescentes a prioridade no atendimento. 

Fica ainda reservado aos conselhos e a outros órgãos a fiscalização e o trabalho de 

garantia desses direitos. 

 

Podemos destacar ainda que há medidas protetivas que asseguram o direito ao 

tratamento de saúde. As medidas protetivas, previstas no artigo 101 do ECA 

(BRASIL, 1990), trazem no campo da saúde a necessidade de assegurar o 

tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, seja em regime hospitalar ou 

ambulatorial. Há ainda uma especificação para a orientação do tratamento a 

alcoólatras e toxicômanos. Cabe aqui destacar que as medidas protetivas fazem a 

distinção no campo da saúde mental, pois nos outros artigos do Estatuto há menção 

a saúde sem nenhuma especificação, tratando-a na sua integralidade.  

 

É importante mencionar também que o artigo 112 da referida lei faz duas 

importantes observações: no inciso VII o artigo coloca como uma das possibilidades 

de aplicação de medida socioeducativa qualquer uma das previstas no artigo 101 

dos incisos I a VI, que se trata das medidas protetivas, são elas:     

 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 
responsabilidade; 
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental; 
IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, 
apoio e promoção da família, da criança e do adolescente; 
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 
hospitalar ou ambulatorial; 
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento a alcoólatras e toxicômanos; (BRASIL, 1990) 

 

Ainda no artigo 112, que trata das mediadas socioeducativas, há menção de um 

tratamento diferenciado a adolescentes com doença ou deficiência mental, sendo 

estes tratados em locais especializados e adequados a sua condição.  

 

Aqui já podemos perceber o fator de proteção do ECA, sustentado pelo SINASE, ao 

considerar o tratamento do adolescente com transtorno mental como algo que deve 

ser priorizado no trabalho. Acrescenta-se ainda que a privação de liberdade tem um 
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caráter de excepcionalidade, sendo a medida de internação a última ser aplicada. O 

ECA por sua vez, ainda abre a possibilidade de não se aplicar uma medida 

socioeducativa caso seja identificada a necessidade de proteção do adolescente, 

sendo desse modo aplicada uma medida de proteção ao invés de uma medida 

socioeducativa. Tal lógica ainda é reforçada ao se propor um tratamento 

especializado para aqueles adolescentes que apresentem doença ou deficiência 

mental. Fica claro então, que no campo da saúde, e mais especificamente, da saúde 

mental o fator protetivo deve prevalecer, principalmente se considerarmos a lógica 

da reforma psiquiátrica que embasa nossas práticas atuais e que prevêem a 

desinstitucionalização das pessoas com sofrimento mental. Ou seja, o trabalho 

socioeducativo deve ter fatores protetivos em todos os âmbitos da saúde, garantindo 

ao adolescente a atenção integral e dando a estes condições de cumprimento de 

medida em suas dependências.  

 

O SINASE constitui-se, por conseguinte, em instrumento indispensável para a 
efetivação do Estatuto que, em muitos aspectos, encontra-se estritamente no plano 
jurídico e políticoconceitual, longe de alcançar os sujeitos de direitos: os adolescentes. 
Justifica-se a criação do SINASE devido ao grande interesse do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Secretaria Especial de Direitos Humanos 
e dos movimentos sociais de defesa da criança e do adolescente, pelo enfrentamento 
das situações de violência e violação de direitos que afetam os adolescentes autores 
de ato infracional, no âmbito do sistema socioeducativo (VILAS BOAS; CUNHA; 
CARVALHO, 2010, p.228). 

 

 
O SINASE (BRASIL, 2012) está em consonância com o ECA no que diz respeito a 

atenção integral. Na lei do SINASE que regulamenta a execução das medidas está 

previsto em seus artigos 60 a 63 a atenção integral, pensando nos seus diferentes 

níveis: de promoção, proteção e prevenção dos agravos em saúde. Mas a lei ainda 

regulamenta a avaliação dos adolescentes com transtorno mental ao assegurar ao 

adolescente a avaliação do seu estado por uma equipe multidisciplinar, que deve 

seguir as normas do SUS. Essa avaliação subsidiará a terapêutica a ser adotada em 

cada caso e que deverá ser incluída no Plano Individual de Atendimento (PIA). 

Nesses casos o juiz pode ainda suspender a medida do adolescente para inclui-lo 

em um programa de atenção integral a saúde mental que melhor atenda aos 

objetivos terapêuticos para o caso específico, ou seja, serem tratados em locais 

adequados a sua condição conforme previsto pelo ECA.   

 



20 

 

Para aprofundarmos nas questões referentes a saúde mental e pensarmos o 

tratamento especializado nesse campo é preciso entendermos um pouco mais sobre 

as legislações específicas da saúde mental, tendo em vista que o trabalho 

desenvolvido nas medidas socioeducativas se pauta na intersetorialidade. Aqui cabe 

fazermos uma pequena reflexão sobre a intersetorialidade no atendimento ao 

adolescente, uma vez que o trabalho socioeducativo se pauta nessa premissa. 

Cavancanti, Dantas e Carvalho (2011) apontam que o público adolescente 

apresenta vulnerabilidades no campo da saúde e nos seus direitos ao atendimento. 

Os adolescentes privados de liberdade têm ainda mais precariedade no que diz 

respeito ao atendimento em saúde, sendo a integralidade nos serviços ainda um 

desafio.  

Além disso, os dois elementos saúde e adolescência, que embora sejam de 
naturezas diversas e que desvelam expressões da questão social, guardam 
uma interdependência (e demandam ações intersetoriais) para o 
atendimento que se pretende. Porém, essa característica por si só não vem 
conseguindo se traduzir em ações efetivas, em que a saúde do adolescente 
atendido por instituições vinculadas formalmente à política de proteção não 
tem sido objeto de intervenções mais contundentes. E, ao partirmos para a 
realidade das instituições executoras de medidas socioeducativas, nos 
deparamos com um cenário de insulamento de direitos, cujo foco principal 
está vinculado à retirada do adolescente do convívio social. Embora os 
direitos sociais estejam convencionados em todo o arsenal normativo que 
permeia tal realidade, nos defrontamos com o minimalismo de tudo o que 
concerne às garantias sociais (CAVALCANTI; DANTAS; CARVALHO, 2011, 
pag. 406). 

 

As ações intersetoriais no campo das medidas socioeducativas são primordiais para 

garantia dos direitos dos adolescentes e para que o trabalho se paute na inserção 

social, minimizando assim os efeitos da privação de liberdade, uma vez que os 

adolescentes estão vivenciando uma condição peculiar de desenvolvimento. 

Trabalhar de forma intersetorial é garantir a incompletude institucional e a proteção 

integral proposta em lei, ou seja, garantir que os adolescentes sejam vistos como 

sujeitos de direitos. 

  

No âmbito das legislações de saúde mental a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001 se 

apresenta como uma importante normativa porque dispõe sobre a proteção e os 

direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental. A lei trata das questões inerentes ao tratamento de 

saúde mental e coloca como premissa o tratamento que garanta o respeito a  

condição de pessoas com sofrimento mental. É ressaltado que o tratamento deve 
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ser realizado preferencialmente em serviços comunitários, sendo a internação 

indicada somente quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes. Essa 

lei direcionará o trabalho no âmbito da saúde mental estabelecendo os pontos 

principais de tratamento e excepcionalidade da internação. 

 

Sobre a execução do eixo saúde na Socioeducação deve-se considerar a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, em 

Regime de Internação e Internação Provisória (PNAISARI), esta política foi 

regulamentada pelo Ministério da Saúde em 2004, através da Portaria 

Interministerial 1.426. Tal portaria se configura um marco legislativo no que diz 

respeito ao cuidado em saúde das pessoas que se encontram em privação de 

liberdade. Pois, reconhece que a aprisionamento gera diversos agravos na saúde 

dos indivíduos que se encontra nessa situação, e além disso, não acessam a rede 

de saúde em função de restrição do direito de ir e vir. Essa portaria tem como 

objetivo trabalhar o ponto de vista da prevenção e da promoção da saúde em sua 

integralidade, incluindo a saúde mental.  

 

Com o objetivo de ampliar o cuidado em saúde dos adolescentes no âmbito do 

sistema socioeducativo temos a portaria nº 1.082 de 23 de maio de 2014. Essa 

portaria redefine as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de 

Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de Internação e Internação 

Provisória (PNAISARI), incluindo-se o cumprimento de medida socioeducativa em 

meio aberto e fechado. Uma das primeiras definições da portaria é o 

estabelecimento do SUS como o sistema responsável pelo atendimento de saúde do 

adolescente seja na promoção de saúde, na prevenção, na assistência e 

recuperação da saúde. A PNAISARI tem objetivo de ampliar os serviços de saúde 

para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, usam ações 

intersetoriais, incentiva a criação de projetos terapêuticos nos PIAs e garante ações 

de promoção e prevenção de saúde no que diz respeito aos transtornos mentais e 

uso de drogas. Para isso propõe a criação de dois documentos: o Plano Operativo 

Estadual – POE e o Plano Operativo Municipal – POM para que as entidades 

federativas sigam as diretrizes de adesão a implantação e implementação da 

atenção à saúde dos adolescentes. A adesão dos municípios possibilita que haja um 
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plano de ações direcionadas aos adolescentes que garantam a sua inserção na rede 

e o acesso aos serviços.  

 

A atenção integral a saúde do adolescente é feita através da rede de atenção a 

saúde e no que diz respeito a saúde mental a rede se organiza através das Redes 

de Atenção Psicossocial (RAPS). Na atenção básica o adolescente será atendido 

pela rede de atenção psicossocial, nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e 

Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD). Na atenção 

especializada e na urgência está prevista a internação curta. 

 

Para regulamentar as RAPS tem-se então, a portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011 

que institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou 

transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas, no âmbito do SUS. A portaria estabelece os serviços das redes de atenção 

psicossocial para pessoas com transtorno mental e com necessidades decorrentes 

do uso de crack, álcool e outras drogas. A ênfase do serviço é de base territorial e 

comunitária com o objetivo de promover cuidados, principalmente para os públicos 

vulneráveis, busca também promover a reabilitação e reinserção das pessoas com 

transtorno mental e decorrentes do uso de drogas na sociedade, por meio do 

trabalho, renda e moradia solidária. Os equipamentos destinados ao tratamento de 

pacientes com transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, 

álcool e outras drogas são os CAPS, sendo os CAPS AD os equipamentos 

especializados no trabalho com pacientes com problemas decorrentes do uso de 

drogas. A rede de saúde mental se organiza de forma articulada com os serviços de 

urgência e emergência, tendo sempre como foco o trabalho de inclusão social, 

construindo espaços de convívio, em uma perspectiva de rede aberta.  

 
Os encaminhamentos e tratamento dos adolescentes com  transtorno mental que se 

encontram em cumprimento de medida são articulados com a rede de saúde mental, 

seguindo os princípios da não institucionalização e da minimização do tempo de 

privação de liberdade. A portaria nº 1.082 apresenta essa perspectiva quando 

estabelece ações para as equipes de saúde, nos anexos da portaria. No anexo I a 

portaria faz referência ao entendimento da privação como promotora de transtornos 

no campo da saúde mental e o trabalho deve minimizar os efeitos da 
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institucionalização na saúde dos adolescentes. O trabalho do atendimento, da 

escuta, é visto como uma possibilidade de melhora na qualidade de vida deste 

adolescente e para sua saúde mental.  

 

É importante frisar esse ponto de discussão, pois a lógica do tratamento em saúde 

mental é pela não institucionalização e, nesse sentido, o ECA e o SINASE propõem 

que haja uma avaliação desses casos para que os adolescentes possam ter o 

tratamento especializado e tenham a garantia da atenção integral em saúde. O 

SINASE aponta bem essa prerrogativa do trabalho ao dizer que é preciso “assegurar 

que os adolescentes com transtornos mentais não sejam confinados em alas ou 

espaços especiais, sendo o objetivo permanente do atendimento socioeducativo e 

das equipes de saúde a reinserção social destes adolescentes” (BRASIL, 2006, p. 

61). 

 

As legislações em saúde mental sejam no nível federal, ou estadual têm como 

premissa a não discriminação do público a que se destinam, a garantia do serviço no 

âmbito do SUS e a perspectiva de um atendimento que utiliza os recursos 

comunitários, um serviço que seja ambulatorial e que tenha como última alternativa 

de tratamento a internação. Estão previstas essas diretrizes nas leis federais nº 

9.867, de 10 de novembro de 1999 e lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003, bem 

como nas leis estaduais nº 11.802, de 18 de janeiro de 1995, lei nº 12.684, de 1º de 

dezembro de 1997 e no decreto nº 42.910, de 26 de setembro de 2002. Essas leis e 

decreto ainda dão como diretrizes o desenvolvimento de programas de suporte 

psicossocial para os pacientes psiquiátricos em acompanhamento nos serviços 

comunitários; o auxílio-reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de 

transtornos mentais egressos de internações; a proibição do uso de camisa de força, 

de cirurgias interventivas e permanentes e outras formas de contenção que firam a 

integridade física e mental dos sujeitos; a regulação da medicação não sendo 

ministrada indiscriminadamente; veda a contratação de mais leitos em hospitais 

gerais e possibilita a eletroconvulsoterapia como última possibilidade de tratamento. 

Esses são alguns pontos tratados nas legislações que regulamentam o tratamento 

da saúde mental e que tem como premissa máxima o reconhecimento do sujeito, 

acometido de questões de saúde mental, como sujeito de direitos e que deve ser 

tratado de modo humanizado, garantindo a sua inserção social.  
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Em consonância com essas diretrizes da saúde mental o trabalho desenvolvido pela 

Política de Atendimento Socioeducativo de Minas Gerais (2012) propõe um trabalho 

em todos os âmbitos da saúde: promoção da saúde, ações e prática educativa em 

saúde e ações de assistência em saúde frente a algum agravo em saúde. As ações 

de promoção da saúde são voltadas para o acolhimento que se dá através de uma 

consulta integral e da integralidade com a rede municipal de saúde e da equipe dos 

centros socioeducativos, para identificar de modo precoce os fatores e as condutas 

de risco. As ações e práticas educativas são interdisciplinares e têm o objetivo de 

atingir vários adolescentes através de palestras, oficinas, rodas de conversa com 

cunho preventivo para possibilitar aos adolescentes a apropriação do tema proposto. 

Por fim, a assistência em saúde prioriza diversos aspectos, tais como 

acompanhamento do desenvolvimento físico e psicossocial; saúde sexual e saúde 

reprodutiva; imunização; saúde bucal; saúde mental; controle de agravos; 

assistência à vítima de violência.  

 

O trabalho abarca a saúde em seus diferentes aspectos e se articula no nível 

municipal e estadual para garantir o acesso dos adolescentes a esse direito 

fundamental. A saúde mental entra como mais uma ação de atenção das medidas 

socieoeducativas e deve ser tratada do ponto de vista da promoção e da prevenção. 

A articulação com a rede de saúde mental será realizada através das RAPS visando 

a assistência de modo territorializado e que utilize os recursos comunitários para o 

atendimento do adolescente.   

 

Fernandes, Ribeiro e Moreira (2015) fazem uma crítica ao trabalho de articulação do 

socioeducativo com a saúde. Os autores apontam que as vulnerabilidades sociais 

vivenciadas pelos adolescentes, somadas aos preconceitos que eles sofrem pelos 

gestores do sistema socioeducativo e pelos gestores do SUS fazem com que não se 

atendam os adolescentes a partir do que as legislações propõem, que são de um 

atendimento humanizado e integral. Há que se considerar ainda que essa 

dificuldade de articulação também está ligada no caráter punitivo que o sistema 

socioeducativo ainda tem, o que dificulta uma assistência humanizada aos 

adolescentes.  

A lógica do SUS se choca com as características de instituição total que as 
unidades socioeducativas de internação e internação provisória ainda 
apresentam, pelos discursos e práticas usuais dos profissionais e gestores 
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nelas observadas. Por seu turno, a lógica das legislações e normatizações 
encontra consideráveis dificuldades de ressonância e concretização no 
cotidiano das unidades socioeducativas (FERNANDES; RIBEIRO; 
MOREIRA, 2015, pag. 125).  
 

No que diz respeito ao trabalho desenvolvido em Minas Gerais a premissa é da 

articulação de rede e que o tratamento em saúde dentro e fora da unidade seja 

realizado em uma perspectiva de promoção e prevenção de saúde. O trabalho 

busca encaminhar as demandas de urgência, emergência e para consultas eletivas, 

bem como dar assistência dentro da unidade através de consultas preventivas dos 

enfermeiros. Há ainda o trabalho de oficinas com temas de saúde e a articulação 

com o centro de saúde e com parceiros locais para a realização de ações 

preventivas de saúde (MINAS GERAIS, 2012).    

 

De igual modo a metodologia de internação prevê: 

  

...o fato de uma instituição que possui uma equipe técnica e de saúde, 
encaminhar o adolescente para a rede, por si endossa a necessidade de 
acompanhamento. Essa decisão deve ser fundamentada e orientada em 
aspectos técnicos, e não exclusivamente na presença de droga ou do 
cometimento de transgressões disciplinares. É necessário ter em vista o 
que é da medida socioeducativa e o que é da saúde, distinguindo sempre o 
que cabe à unidade trabalhar internamente, e o que ultrapassa o 
cumprimento da medida para endereçar à rede de saúde (MINAS GERAIS, 
2012, pag. 31). 

 

Nesse ínterim podemos destacar que a metodologia de internação discorre sobre 

um trabalho articulado e que considera a rede, distinguindo aquilo que é próprio do 

trabalho socioeducativo e o que compete a outra política. Nessa perspectiva o 

sistema trabalha para que possa garantir a circulação dos adolescentes, o acesso 

aos serviços que garantem seus direitos fundamentais e o exercício de sua 

cidadania.  

 

Contudo, conforme destaca Fernandes, Ribeiro e Moreira (2015), todas as 

articulações realizadas ainda apresentam suas falácias, tendo em vista as 

dificuldades inerentes da instituição socioeducativas. Há também uma escassez de 

articulações com órgãos estratégicos, como por exemplo, a vara da infância, 

ministério público que têm impacto na situação de violações dos adolescentes 

privados de liberdade. 
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Há ainda muito que se avançar no trabalho de articulação entre as políticas, na 

garantia dos direitos individuais e no reconhecimento da peculiaridade de tratamento 

que deve ser dado ao adolescente com transtorno mental. Nossas legislações já 

avançaram nesse âmbito ao garantir a inserção social desse sujeito através de uma 

perspectiva de desinstitucionalização. Quando nos detemos sobre os adolescentes 

em cumprimento de medida socioeducativa temos ainda o ECA e o SINASE como 

garantidores de uma proteção que seja integral. Esse olhar particularizado nos 

permite discutir sobre a especificidade de cumprimento da medida de internação 

pelos adolescentes com transtorno mental e sobre as respostas que estes podem 

dar frente a atuação infracional.  
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3 RESPONSABILIZAÇÃO PELO ATO INFRACIONAL 

 

Para pensar a responsabilização do adolescente frente ao ato é preciso pensar na 

sua condição de sujeito. Conforme propõe Lacan (1966) sempre seremos 

responsáveis pela nossa posição de sujeito. Assim sendo, para a psicanálise a 

responsabilidade diz respeito a uma posição subjetiva, diferentemente do direito 

penal que propõe uma imposição de pena para responsabilizar. Essa posição do 

sujeito deve ser sustentada em quaisquer condições e contextos, pois essa posição 

é da ordem do necessário por ser sempre uma resposta dada pelos sujeitos 

(SALUM, 2009b). 

 

A responsabilização nasce quando o adolescente passa a ser considerado um 

sujeito de direitos. Anteriormente podemos dizer que o adolescente era alvo das 

intervenções do Estado, que tinham como objetivo manter a ordem e promover o 

“cuidado” desses adolescentes em instituições reservadas que os tiravam dos 

espaços públicos, utilizando de uma prática higienista.  

 

É importante considerarmos que a noção de sujeito será construída ao longo do 

tempo. Com Descartes nasce-se a noção de racionalidade e é dada uma grande 

importância para o sujeito consciente. Porém, Freud rompendo com essa lógica,  

cria a concepção de inconsciente e, assim, nasce uma nova noção de sujeito que e 

passa a ser considerado pela via da linguagem e não da consciência, tendo em vista 

que a consciência não abarca tudo. Para o Direito, baseado na concepção 

cartesiana de sujeito, a responsabilização se apresenta nas entrelinhas do ECA e 

SINASE como a capacidade do sujeito cumprir a medida socioeducativa. Contudo, a 

psicanálise coloca a complexidade de se trabalhar a responsabilização, uma vez que 

não há garantias de alcance de metas, visto ser preciso ir além da punição, 

entendendo os enlaces que cada um faz no universal da lei a partir da escuta 

particular de cada sujeito (SOUZA, 2015).     

 
Os adolescentes que cometem atos infracionais são inimputáveis perante a 
Lei, pois, devido a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, 
são considerados incapazes de discernir sobre as consequências de seu 
ato. Ser inimputável, porém, não é sinônimo de serem irresponsáveis, isto é, 
não significa que ficarão impunes pelo seu ato infracional. A medida 
socioeducativa é uma intervenção do Estado de caráter socioeducativo e 
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não somente sancionatório como as penas destinadas aos maiores de 18 
anos (SOUZA, 2015, pag. 57). 

 

Pedron (2012) em seu estudo sobre a responsabilização na medida de internação 

analisa o caráter coercitivo e educativo presente no trabalho socioeducativo. Ela 

constrói um percurso teórico sobre a responsabilização do adolescente e aponta 

primeiramente que o tratamento dado ao delito juvenil passa pela dimensão 

educativa e punitiva, ou seja, a responsabilização se dá pela via da socioeducação. 

Porém nem sempre a responsabilização foi tratada dessa forma, pois antes da 

promulgação do ECA não havia por parte do estado e nem das legislações o 

entendimento do adolescente como um sujeito de direitos.  

 

A autora ainda constrói o percurso legislativo e do cuidado dispensado ao 

adolescente anterior ao ECA, apresentando as concepções vigentes em diferentes 

momentos da história. Para isso ela utilizou as pesquisas do CIESP (Centro 

Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância). A primeira fase das 

legislações é caracterizada por um tratamento penal indiferenciado. Nesse período 

as crianças estavam sujeitas às leis do estado, se fazendo presente nas práticas 

destinadas ao trabalho com as crianças e adolescente a higienização social. 

Existiam os “asilos” que eram instituições destinadas a receber as crianças e tinham 

o objetivo de ensina-las um ofício para que tivessem seu lugar na sociedade. A 

reabilitação se fazia pela via do trabalho no intuito de conter a delinquência, mas o 

que havia de fato era uma falta de critérios para as internações. Após esse primeiro 

momento há a criação de uma primeira lei destinada aos “menores”, a lei de 1927 de 

Melo Matos, conhecida como doutrina da situação irregular. Tal lei judicializava 

muito as questões referentes a infância, pois buscava promover um controle social e 

de suas famílias e, para isso, o menor ficava submetido ao estado para ser 

investigado em diferentes âmbitos. Nesse ínterim fica explícita uma visão 

salvacionista da infância pobre e desamparada, higienista ao propor uma limpeza 

social e ainda juridicamente repressiva e moralista.  

 

Nesse contexto surge o Serviço de Nacional de Assistência ao Menor - SAM que 

teve como objetivo orientar e fiscalizar os educandários de assistência ao menor. No 

entanto, as violações continuavam a acontecer tendo em vista que a concepção de 



29 

 

prender para higienizar persistia. Apesar de buscar a educação ao invés da 

repressão essas instituições ainda violavam muitos direitos. A Fundação Nacional do 

Bem-Estar do Menor - FUNABEM - por sua vez, buscou avançar no trabalho 

desenvolvido pelo SAM e para isso criaram a Política de Assistência ao Menor. As 

mudanças foram parcas e não consideravam as crianças e adolescentes como 

sujeitos de direitos, mas sim como indivíduos sem voz e alvos de uma política 

segregacionsita.  

 

Após uma melhor elaboração dessa política é criada a Doutrina da Situação Irregular 

e, assim, as crianças e adolescentes que precisavam de assistência ou de vigilância 

eram alvo do governo, cabendo ao juiz decidir as suas vidas. 

 
Fica explícita a articulação entre situação irregular e pobreza (art. 2º, inciso 
I), que amplia ainda mais o poder do juiz de decidir o que for melhor” para o 
menor: assistência, proteção ou vigilância. Tal definição evidencia também 
por que o termo “menor” adquiriu uma conotação social tão pejorativa, que 
não remete à ideia de menoridade, mas à condição socioeconômica de 
amplos segmentos da sociedade (PEDRON, 2012, p. 40).  
 
 

Esse cenário começa a mudar com a Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança, aprovada em assembleia geral das Nações Unidas em novembro de 1989. 

Antes mesmo dessa convenção o artigo 227 da constituição lança as bases para a 

criação do ECA. Em 1989 a FUNABEM é extinta e surge o Centro Brasileiro para a 

Infância e a Adolescência. Nesse contexto o discurso se modifica e a lógica da 

educação pelo trabalho toma lugar. Os juízes passam a demandar mais vagas 

nessas instituições embasados no discurso científico de ter unidades especializadas e 

com corpo técnico para o atendimento ao adolescente. Junto disso as formações de 

equipes multidisciplinares promovem a avaliação dos adolescentes e crianças 

pensando na possibilidade de recuperação ou não. Há, portanto uma mudança de 

concepção que vigorava nas FUNABEMS, mas não uma mudança nas práticas 

(PEDRON, 2012). 

No lastro da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança 
(1989), advêm em diversos países legislações capazes de alterar o modelo 
de etiquetagem social e do amalgama entre o duo “delinqüência” e 
“pobreza”, inaugurando, assim, um novo marco para a responsabilização do 
adolescente infrator. No Brasil, tal marco e consubstanciado na normativa 
do Estatuto da Criança e do Adolescente e, posteriormente, no que se 
chamou Sinase ou lei de execução do Sistema Socioeducativo. Assistiu-se, 
assim, a passagem da doutrina da Situação Irregular ao da Proteção 
Integral, que significou, segundo João Batista da Costa Saraiva, a aquisição 
do status de sujeito de direitos por parte do adolescente infrator. Para além 
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de ter representado a inscrição da responsabilidade no direito penal infanto-
juvenil, tal aquisição se equivaleu, para aquele público, a uma forma de 
acesso a dignidade, ao implicar o seu reconhecimento como sujeito de 
direitos perante os demais membros da comunidade jurídica e perante si 
mesmo (NICÁCIO; ALBUQEUQUE, 2014, pag. 6). 

 

Com o ECA os adolescentes passam a ser inimputáveis diante da lei comum, mas 

são responsabilizados penalmente diante do caráter retributivo e socioeducativo das 

medidas. Essa responsabilidade penal marca uma mudança de paradigmas, pois 

inaugura um modelo de justiça de garantias. Com essa mudança de paradigma os 

adolescentes passam a ser responsabilizados penalmente por atos típicos, 

antijurídicos e culpáveis, avançando no que diz respeito ao caráter tutelar antigo do 

estado. Importante ressaltar que as crianças e adolescentes devem ter políticas que 

visam a proteção e não a repressão, eles devem ser alvo de uma política de 

prevenção e de controle social que necessita ser feito através da responsabilização.    

 
O reconhecimento do status de “ser-responsável” significa igualmente 
considerar que o adolescente e capaz de perceber o quão lesivo foi seu ato 
ao tecido social do qual ele também faz parte e cumprir com os 
compromissos que as MSE, como resposta socialmente organizada contra 
a prática da infração, lhe impõem. Concretamente, trata-se de uma série de 
intervenções junto ao adolescente com o fito de situá-lo no lugar que a 
própria lei lhe acordou, finalmente: o lugar de sujeito de direitos e, 
consequentemente, de deveres. Via intervenções multidisciplinares e 
pedagogicamente orientadas, o adolescente deverá responsabilizar-se, 
assim, por sua educação básica; pelo cuidado com o próprio corpo; pela 
formação profissional que impõe escolhas; pela reparação do ato danoso, 
sempre que possível; pela tomada de consciência de limites inerentes a 
vida em sociedade etc (NICÁCIO; ALBUQEUQUE, 2014, pag. 7). 

 

É importante considerar que a responsabilização apresenta um caráter objetivo e 

outro subjetivo. O caráter subjetivo está ligado a seara do direito penal e situa o 

sujeito na origem do ato ilícito. A vontade do sujeito é que determina o ato 

acarretando as consequências tipificadas no direito. Já o caráter objetivo tem certa 

independência do sujeito, ele responde pelo dano causado conforme tipificação do 

ato. No que diz respeito a leitura da responsabilização subjetiva a psicanálise 

contribui para a construção da responsabilidade de um sujeito afetado pelo desejo 

de saber sobre si, sua trajetória infracional e sobre as possibilidades futuras. Aposta-

se então em uma responsabilidade feita ao modo do sujeito único, da sua história e 

de um saber construído por ele. O sistema socioeducativo não pode deixar de ser 

esse Outro que possibilite ao jovem assumir sua dívida com o pacto civilizatório 

(NICÁCIO; ALBUQUERQUE, 2014). Nesse sentido podemos aprofundar um pouco 
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na concepção de responsabilização tendo como base a construção da teoria 

psicanalítica.   

 

Para Freud abordar a questão da responsabilidade ele recorre ao sentimento de 

culpa decorrente do crime primordial, o parricídio que institui a lei fundamentadora 

da cultura. Assim sendo, no plano da cultura através desse crime todos tiveram 

acesso à lei e no plano subjetivo Freud postula o crime edipiano e o surgimento do 

supereu. Tal construção é feita inicialmente em Totem e tabu (1913), onde Freud 

dirá que a morte do pai instaura a lei e a moralidade, sustentando que a culpa 

decorrente dessa morte estabelece a problemática do sujeito com o social. “Cada 

homem terá que se confrontar com a culpabilidade e inseri-la na trajetória de sua 

vida. O complexo de Édipo é a conexão, em cada sujeito, do universal da 

culpabilidade. Da operação edipiana restará, em cada um, o sentimento de culpa.” 

(SALUM, 2009b, p.25).  

 

Freud avança nessa questão em O ego o e id (1923) ao dizer do conflito que existe 

entre o eu e o isso e o papel do supereu. O sentimento de culpa surge nesse cenário 

da tensão entre o que é exigido do eu, pelo supereu, e o que é desempenhado pelo 

eu. Em o Mal-estar na civilização (1930) o sentimento de culpa aparece quando há 

uma renúncia da satisfação da pulsão, exigida pela civilização, pelo medo do eu 

perder o amor. Contudo, o desejo vai sempre persistir a despeito das exigências do 

supereu, o que faz com que os indivíduos continuem se sentindo culpados. Será em 

Moisés e o monoteísmo (1939) que Freud faz modificações em sua teoria colocando 

o sacrifício do filho como primordial para a instauração da lei, mas ao preconizar a 

existência de um Deus único que dita as leis, a figura do pai primevo por ter sido 

restabelecida e tenha novamente se intensificado o sentimento de culpa.      

 

Já para Lacan não há o vínculo entre o sentimento de culpa e responsabilidade, 

para ele não há sociedade que não comporte uma lei positiva e que as diversas 

transgressões a estas leis constituem o crime. Será as formas de castigar que 

demonstrará a forma como se pensa a subjetividade (SALUM, 2009a).  

 
Toda sociedade, por fim, manifesta a relação do crime com a lei através de 
castigo cuja realização, sejam quais forem as modalidades, exige um 
assentimento subjetivo [...] esse assentimento subjetivo é necessário à 
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própria significação da punição. As crenças mediante as quais essa punição 
se motiva no indivíduo, assim como as instituições pelas quais ela passa ao 
ato no grupo, permite-nos definir numa dada sociedade aquilo que 
designamos, na nossa, pelo termo responsabilidade (LACAN, 1950, p.128-
129). 

 

Para Lacan o assentimento subjetivo terá relação com os modos de resposta de 

cada sujeito que está as voltas com a lei por meio da sanção imposta pelo Estado, 

desse modo toda sociedade manifesta a relação do crime com a lei através das suas 

sanções. O castigo é uma resposta da sociedade a transgressão. Para a sociedade 

esse castigo será sinônimo de responsabilidade, visto sob a ótica jurídica. No que 

diz respeito ao assentimento o sujeito será convocado a responder a transgressão e 

sua responsabilização subjetiva ocorrerá se ele assentir com a sanção. O 

assentimento subjetivo resgata a individualidade do ato e a singularidade do sujeito. 

A forma como cada sujeito assente com castigo e constrói sua resposta a lei é 

particular e aponta para a responsabilização subjetiva (SOUZA, 2015).  

 
A medida socioeducativa, ao visar à responsabilização subjetiva, busca a 
construção de uma saída outra para o excesso pulsional do sujeito. Visa à 
responsabilização como uma construção que se faz em torno do que não se 
pôde ainda pôr em palavras. Nesse sentido, arcar com as consequências do 
ato é uma questão da responsabilidade. Por isso, quando essa dimensão é 
retirada do sujeito, ele fica à mercê dos caprichos dos cuidados ditos 
especiais das legislações e não há espaço para a responsabilização operar 
em seu sentido subjetivo (BRISSET, 2014). (SOUZA, 2015, pag. 100)  

 

O assentimento será então as formas de respostas dadas pelos sujeitos que se 

veem envoltos com a problemática da lei. Mas para a psicanálise a resposta que ela 

se preocupa é com a subjetiva, aquela que é própria dos sujeitos e que institui a 

particularidade. O conceito de assentimento está ligado a essa forma de resposta 

(SALUM, 2009a).   

A responsabilidade, concebida como a resposta de um sujeito, é o que visa a 
psicanálise. Ela pode acontecer, a partir da entrada do Outro da lei, 
preservando o semblante do direito penal que diz que a justiça se faz porque 
há uma distinção fundamental: há coisas que são permitidas porque existem 
algumas proibições. Nesse sentido, estamos considerando a dimensão 
simbólica da lei que instaura uma diferença (SALUM, 2009a, s.p.).  

  
 
A responsabilização sob a ótica da psicanálise terá como foco o olhar sobre o 

subjetivo, aquilo que é singular na forma como cada um responde a sua atuação. 

Olhar para atuação dos sujeitos não se dará somente no campo da objetividade das 
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respostas, onde o ato impera, mas sim como cada um se responsabilizará por sua 

posição de sujeito desejante.   

 
Por isso, a responsabilidade em psicanálise não diz respeito ao cumprimento 
da norma jurídica, ela está relacionada aos modos de resposta subjetiva. Na 
clínica psicanalítica em interface com a justiça, é preciso verificar se o sujeito 
aparece e de quais modos, ou seja, qual posição ele responde à emergência 
do real. A resposta pode estar conectada ao Outro, ou em ruptura com a rede 
de significantes. É preciso estar advertido de que determinadas condições 
produzem algumas respostas típicas, mas não se esquecer que a 
responsabilidade, para a psicanálise é sempre a de um sujeito (SALUM, 
2009a, s.p.). 
 

No campo da socioeducação essas respostas construídas pelos adolescentes diante 

da sua atuação infracional são elementos importantes de serem trabalhados. 

Recolher o saber que cada um produz da sua própria história e a saídas possíveis 

que são construídas no âmbito da linguagem sobre a sua atuação, possibilita o 

reposicionamento desse sujeito diante das suas escolhas de vida.  

 

Há ainda que se acrescentar que a Política Socioeducativa de Minas Gerais (2012) 

propõe que a responsabilização se inicia com a imposição da sentença e transpassa 

todo o cumprimento da medida através do trabalho com os eixos que funcionam 

como possibilidades de desenvolvimento da responsabilidade através de novas 

escolhas de vida. No que diz respeito ao trabalho de responsabilização relacionado 

ao eixo saúde, assim como discutido anteriormente, o trabalho é pautado pelo direito 

a saúde integral com atuação em promoção da saúde, práticas educativas em saúde 

e de assistência em saúde. 

 

Como expõe Souza (2015) a responsabilização vista sob essa ótica, denominada de 

subjetiva, não se liga só ao cumprimento da sanção, mas aos modos como cada um 

constrói no cumprimento da medida. Necessário se faz durante o cumprimento de 

medida fazer vacilar a verdade dos sujeitos a apontar a sua divisão, pois imerso no 

seu ato ele acaba por não se reconhecer nele. É nesse entremeio de sujeito e ato 

que se opera a responsabilização, a capacidade de retificação, que se dá quando o 

adolescente é interrogado sobre o seu ato e é convidado a construir um saber sobre 

sua vida. Esse processo de “Inventar-se implica um efeito de sujeito, com 

conseqüências em sua posição política e jurídica no laço social e na 
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responsabilidade pelo ato, por qualquer ato de fala, como horizonte ético”. 

(GUERRA et all, 2014, p.176). 

 

Desse modo, temos como direcionamento do trabalho a responsabilização do 

adolescente pela via objetiva e subjetiva. Para além da imposição da sanção é 

preciso implicar o adolescente no seu ato, possibilitando um saber sobre si mesmo e 

o que lhe faz atuar. Para cada sujeito será construída uma resposta única e um 

saber próprio. É preciso então, considerar as singularidades de cada adolescente 

para entendermos qual trabalho possível de implicação destes com a sua história e 

atuação infracional.   
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4 A SAÚDE MENTAL E SUA INTERFACE COM O SISTEMA SOCIOEDUCATIVO  

 

Quando pensamos na responsabilização de adolescentes que necessitam de um 

cuidado em saúde mental é preciso considerar a sua capacidade de cumprimento e 

a organização do sistema socioeducativo para trabalhar com a complexidade dos 

casos.  

 

A capacidade de entendimento e de discernimento do ato é um importante fator no 

julgamento de um adolescente, bem como para o cumprimento de medida. O autor 

Gallo (2007) constrói acerca dessa temática que quando a sanção passa do que é 

previsto pela tradição e pelo código escrito, os elementos psicológicos nos quais se 

decompõem a razão do ato tem peso no momento de o juiz ocidental medir o grau 

de responsabilidade jurídica do sujeito. Quanto mais indeterminado seja o delito, 

quanto menos discernível seja o juízo e a motivação que levou ao ato, mais 

probabilidade haverá de que esse juiz exima o sujeito de toda responsabilidade.  

 

É preciso considerar a capacidade de resposta dos adolescentes para a condução 

do trabalho socioeducativo, tendo em vista que a responsabilização está ligada a um 

processo que também é subjetivo. Além disso, é preciso considerar, de igual modo, 

as peculiaridades da adolescência, pois a transgressão é algo presente nesse 

período. Há a construção da autonomia, a reorganização da ligação com os pais que 

leva o adolescente a procura de limites o que muitas vezes o leva a transgressão. 

“As infracções podem surgir como estratégias de organizar o caos interior, vivido 

com medo. Este perigo interno é projectado em objectos externos precisos: os pais, 

os professores, os polícias, ou outros vividos como representantes da autoridade.” 

(BENAVENTE, 2002, pag. 638). Nesse ínterim o trabalho na medida de internação 

tem que estar atento a essas especificidades do cumprimento de medida dos 

adolescentes para o trabalho efetivo da responsabilização.  

 

Segundo Vincentin, Assis e Joia (2015) do século XVIII ao século XX o discurso da 

psiquiatrização se fez presente junto com a mudança de concepção da criança que 

não é mais vista como um adulto em miniatura. Nesse momento é identificada a 

partir de comportamentos histéricos, débeis e perversos que são objetos de uma 

nova psiquiatria. Esse discurso da psiquiatrização passa a se fazer presente ante 
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todo comportamento tido como anormal ou desviante e a ingressar nos domínios da 

educação, da justiça e do trabalho. Assim muda-se o poder sobre os corpos que 

“tornam-se objeto de operações políticas, de intervenções econômicas, de 

campanhas ideológicas de moralização e de escolarização, de uma intervenção 

calculada.” (VINCENTIN; ASSIS; JOIA, 2015, pag. 26).  

 

Foi muito ao lado da criança não louca que o discurso da psiquiatrização se fez 

presente através do par escola-hospital, sendo assim corporificada funções de 

governo das crianças e dos adolescentes com respaldo de Pinel e Morel, dando 

forma a uma medicina que defende a ordem social, reclamando um poder ainda 

maior do que os dos juristas e higienistas. “Desde essa perspectiva histórica não é 

de se espantar que nos deparemos com a utilização dos temas da saúde mental na 

perspectiva da defesa social, quando as idéias de proteção e do direito a saúde se 

colocam como pretexto para o controle social de adolescentes.” (VINCENTIN; 

ASSIS; JOIA, 2015, pag. 27). 

 

Scisleski, Maraschin, Silva (2008) também discorrem sobre esse tema através de um 

estudo que aponta que há um grande número de internações psiquiátricas via 

determinação judicial. Essas internações estão ligadas mais para uma forma de 

punição e disciplinarização desses adolescentes do que propriamente um olhar 

voltado para o campo da saúde. 

  

Em primeiro lugar, chama a atenção que a ordem judicial parece 
desempenhar um papel dúbio: se, por um lado, é um procedimento que se 
oferece como uma estratégia de acesso para jovens ao serviço de saúde, 
por outro, por vezes é utilizado como uma espécie de punição, no sentido 
de o encaminhamento servir como um recurso auxiliar à disciplinarização 
dos jovens, ou seja, permitindo um processo de docilização dos mesmos. 
Podemos também pensar em uma “hierarquia” na rede onde os serviços de 
saúde se subordinam às demandas judiciais (SCISLESKI; MARASCHIN; 
SILVA, 2008, pag. 344). 
 

 

A disciplinarização, as demandas judiciais e a sobreposição do discurso jurídico 

sobre o discurso da saúde criam um cenário de patologização do jovem autor de ato 

infracional, afastando o olhar singularizado para as questões de saúde apresentadas 

pelos adolescentes. Nesse sentido a singularização do adolescente no cumprimento 



37 

 

de medida não é observado e o trabalho de atenção a saúde e de responsabilização 

se torna comprometido.  

 

A psiquiatrização dos adolescentes têm tido apoio dos saberes psi, surgindo cada 

vez mais pedidos de tratamento para adolescentes com transtornos mentais.  

 

A psiquiatrização dos adolescentes caminha na direção do paradigma 
emergente de gestão dos chamados indesejáveis e perigosos marcado pelo 
recurso cada vez maior ao encarceramento em detrimento do investimento 
em políticas sociais e na radicalização da política punitiva como resposta ao 
aumento da desigualdade social, da violência e da insegurança. No âmbito 
dessa radicalização inclui-se a patologização da conduta criminosa, 
movimento visível também no DSM-III. E também a tendência à 
patologização de setores da juventude pobre, isto é, uma forma de “encobrir 
como doença mental determinados processos sociais que discriminam a 
pobreza e o desinvestimento da sociedade” em relação a esses jovens 
(VICENTIN; GRAMKOW; ROSA, 2010, pag. 66). 
 

 
As questões de saúde são perpassadas pela lógica da punição e mascaradas pelo discurso 

jurídico. Quando avaliamos as políticas públicas de saúde mental para crianças e 

adolescentes, percebemos que são pouco especializadas, não têm uma rede que 

cubra a assistência a esse público de modo a garantir a particularidade do 

atendimento em saúde mental para crianças e adolescentes.  

 

Para isso, é necessário problematizar as diretrizes terapêuticas atreladas a 
uma lógica individualista e ampliar o olhar e a ação para a complexa e 
muitas vezes restrita trama na qual esses jovens se inserem socialmente. 
Nesse aspecto, nenhuma instituição isoladamente é capaz de oferecer 
alternativas para que os jovens saiam desse “destino”: somente uma 
articulação coletiva entre diversos atores sociais e instituições que 
acompanhem esses jovens poderão criar outras alternativas a circuitos que 
configuram segregação e clausura. Trata-se de pensar no exercício clínico 
na sua dimensão ética e não moral, ou seja, não como lugar de controle, 
tutela ou disciplinarização da vida, mas como crítica de si mesmo que 
explicite uma atitude responsável e singular frente à própria existência 
(VICENTIN; GRAMKOW; ROSA, 2010, pag. 68). 

 

Em uma análise realizada por Vincentin, Assis e Joia (2015), eles percebem que nas 

internações de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em São 

Paulo há um descompasso que existe entre a prática e o que deveria acontecer. 

Adolescentes são internados em instituições de saúde de modo tardio o que acaba 

por caracterizar em uma internação e não propriamente em tratamento. Além disso, 

os diagnósticos apontam sempre para quadros associados ao transtorno de 

conduta, que dizem da não adaptação do adolescente ao sistema. Nesse contexto o 
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diagnóstico não reflete a condição de saúde dos adolescentes, pois atende mais a 

tentativa de adapta-los ao contexto normativo da instituição. Há que se considerar 

também o excesso de medicalização usada como contenção química, silenciadora 

das particularidades da adolescência que muitas vezes se apresenta reivindicadora. 

Nesse sentido Scisleski, Maraschin, Silva (2008) contribui com essa discussão 

dizendo que o cumprimento do tratamento de saúde se apresenta mais como um 

dever, um submeter ao tratamento, como parte de uma compensação ao ato 

cometido. Nas pesquisas dessa autora ela aponta que o adolescente internado 

compulsoriamente não identifica na internação um lugar de cuidado e, assim, a 

imputação do tratamento converte em uma continuidade dos efeitos punitivos do 

sistema socioeducativo em detrimento dos efeitos terapêuticos.     

 
Há muito que se avançar no campo da saúde para que ela não se converta em mais 

um lócus de punição e perca o seu efeito terapêutico. Trabalhar para que o 

adolescente tenha seu direito a saúde garantido, bem como garantir as suas 

possibilidades de resposta frente ao ato infracional é o que possibilita a expressão 

da singularidade da adolescência e a sua peculiaridade de desenvolvimento.    

  
A lógica de tirar crianças e adolescentes da rua e de internar adolescentes em 

cumprimento de medida aponta para a lógica da psiquiatrização. Essas crianças e 

adolescentes que se apresentam como o resíduo da sociedade ficam segregadas e 

entram no circuito aprisionante, no qual prevalece o controle e o cuidado, usando a 

saúde como um recurso auxiliar a disciplinarização. Assim sendo, o projeto de vida e 

o tratamento se confundem com uma forma contínua de punição-tratamento 

(VINCENTIN; ASSIS; JOIA, 2015).  

 
Nessa perspectiva de punição e não de tratamento a responsabilização do 

adolescente com transtorno mental fica comprometida por não haver espaço para a 

peculiaridade da resposta desse adolescente. Somente o olhar individualizador para 

o cumprimento da medida que possibilitará a abertura de um espaço que considere 

o adolescente com transtorno mental como um sujeito que necessita de cuidados de 

saúde para a construção do seu processo de responsabilização.    
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5 PERCURSO METODOLÓGICO   

 

Para analisar a questão proposta foi realizada uma pesquisa de base qualitativa que 

teve como objetivo investigar se no trabalho desenvolvido no sistema socioeducativo 

com adolescentes com transtorno mental é avaliado a capacidade de cumprimento 

de medida socioeducativa de internação. Para tanto, foram discutidos alguns 

conceitos que perpassam o tema, como responsabilização e capacidade de 

cumprimento da medida de adolescentes com transtorno mental, bem como foi 

necessário entender sobre o trabalho com a saúde mental desenvolvido no sistema 

socioeducativo e na rede de atendimento em saúde de Minas Gerais. 

 

Para atender aos objetivos foram realizadas entrevistas semi estruturadas. A 

entrevista semi estruturada é um importante método de investigação, pois possibilita 

um maior detalhamento acerca das vivências dos sujeitos ao privilegiar a sua fala, 

permitindo desse modo, conhecer como estes percebem o mundo, uma vez que é 

através do seu discurso que se torna acessível a compreensão da realidade humana 

(FRASER; GONDIM, 2004). Assim, acredita-se que haverá uma melhor 

compreensão dos diversos fatores que estão associados às práticas de saúde 

desenvolvidas no sistema socioeducativo e o reconhecimento do cumprimento de 

medida do adolescente de saúde mental. 

 

A entrevista semi-estruturada permite ainda que se possa atingir através dos 

discursos uma compreensão da realidade. Para a realização da entrevista foram 

convidados quatro servidores da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo – 

SUASE – sendo eles representantes do corpo diretivo, técnico e de segurança das 

unidades de Belo Horizonte e do interior do estado e representantes do núcleo 

gerencial. A seleção dos profissionais foi realizada de modo aleatório, tendo como 

critério a necessidade de abarcar a variabilidade de atuações e de entendimento dos 

servidores do sistema socioeducativo sobre as práticas de saúde mental e o 

reconhecimento do cumprimento da medida socioeducativa pelo adolescente de 

saúde mental. O convite foi feito individualmente, sendo ressaltado o sigilo da 

entrevista e a importância da contribuição dos profissionais para a discussão da 

temática que toca a prática de trabalho de cada um deles. Fizemos a opção por não 

especificar de modo detalhado quais os profissionais foram selecionados por 
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questões de sigilo, pois poderiam ser identificados a partir do detalhamento das suas 

funções e do local de trabalho.  

  

A entrevista abordou questões referentes às práticas de saúde desenvolvidas no 

sistema socioeducativo, a atuação dos profissionais com os adolescentes de saúde 

mental e o reconhecimento do cumprimento de medida socioeducativa dos 

adolescentes de saúde mental pelos profissionais. O tempo de duração médio das 

entrevistas foi de 20 minutos. Os dados foram registrados através de gravações de 

áudio, autorizadas previamente pelos participantes, depois foram transcritos e 

ficarão sob a guarda da pesquisadora.  

 

Após a realização das entrevistas foi realizada a transcrição do material para a 

análise das falas. No momento da transcrição das entrevistas há uma nova 

experiência da pesquisa que permite o aprofundamento do significado de certos 

termos utilizados, de certas passagens, de certas histórias contadas pelo informante. 

Portanto, é preciso considerar que na técnica do gravador há o registro, no qual a 

fala do informante é captada com grande fidelidade e a passagem para o documento 

escrito que é menos real do que a gravação (QUEIROZ, 1991). Desse modo, todas 

as entrevistas foram transcritas e transformadas em documentos para a análise. 

 

Por se tratar de uma pesquisa realizada com seres humanos, foram utilizados os 

preceitos éticos previstos na Resolução CNS 466/12 (CONSELHO NACIONAL DE 

SAÚDE, 2012). Para tal foi utilizado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

que foi apresentado aos participantes. Todas as entrevistas foram transcritas e 

transformadas em documentos para a análise. 

 

No decorrer da pesquisa foram utilizados diferentes documentos para elucidar a 

relação das práticas de saúde. O documento da Política de Atendimento às Medidas 

Socioeducativas de Minas Gerais (2012) permitiu entender como a saúde é 

entendida e trabalhada no âmbito das medidas socioeducativas, bem como as leis e 

resoluções que regem esse sistema. Foram analisadas também resoluções, 

decretos e leis sobre a rede de saúde mental. Por outro lado, os prontuários dos 

adolescentes possibilitam a elucidação de dados importantes acerca da história de 

vida deles e como a saúde foi trabalhada em cada caso específico e sua articulação 
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com o cumprimento da medida socioeducativa. Para a elucidação dessas questões 

foi analisado o prontuário de um adolescente que está em cumprimento de medida 

socioeducativa de internação e que apresenta questões referentes a saúde mental. 

Primeiramente a escolha do prontuário foi feita tendo como parâmetro um 

adolescente que passou pela medida de internação. Após esse primeiro critério, a 

escolha do adolescente foi feita de modo aleatório utilizando as bases de dados da 

SUASE que contem informações sobre os adolescentes com transtorno mental que 

cumprem medida socioeducativa. Os documentos foram analisados previamente a 

partir do contexto, dos autores, da autenticidade e confiabilidade, da natureza e dos 

conceitos-chaves, para depois ser feita uma análise aprofundada do material, tendo 

em vista as limitações presentes, mas buscando uma análise considerando o 

documento sem fragmentações (CELLARD, 2010).      

 

Após a realização e a transcrição das entrevistas foi feita uma primeira escuta 

cuidadosa da gravação e uma leitura prévia do material transcrito das entrevistas 

para a análise. Foram realizadas quatro entrevistas com os servidores do sistema 

socioeducativo. A escolha dos entrevistados teve como critério inicial abarcar as 

diferentes funções exercidas no sistema socioeducativo e de unidades de diferentes 

localidades do estado, para então selecionar os servidores aleatoriamente das 

unidades. Tal procedimento se fez por meio de uma pré-análise que teve o objetivo 

de organizar o material, conforme proposto por Bardin (2004).  

 

Na codificação do material foi utilizado como unidade de registro o tema, visto ser 

esta unidade a mais adequada para estudar motivações de opiniões, bem como foi 

utilizada para a análise de respostas a questões abertas, de entrevistas, fatores 

estes que mais atendem aos objetivos desta pesquisa. A análise de conteúdo ainda 

permite reconstruir indicadores de valores, atitudes, preconceitos e estereótipos para 

então poder compara-los entre comunidades. Pode ainda reconstruir o 

conhecimento produzido pelos sujeitos formulando redes de unidades de análise 

para representar o conhecimento em suas relações (BAUER; GASKELL, 2002. p. 

191). Os temas surgidos nas respostas dadas pelos servidores se referem ao 

aumento de casos de adolescentes com transtorno mental no sistema 

socioeducativo e as dificuldades que têm enfrentado no trabalho com estes 

adolescentes. Relatam que poucas atividades são desenvolvidas com os 
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adolescentes devido a dificuldades de estes cumprirem a medida socioeducativa e, 

ainda apontam que eles necessitam de um trabalho bem próximo de 

acompanhamento da rede de saúde mental. Percebem também que nem todos 

adolescentes conseguem cumprir a medida socioeducativa, por não entenderem a 

ilicitude de seus atos e a necessidade de cumprirem a medida para se 

responsabilizar. Desse modo, acham que nem todos se responsabilizam e 

precisariam de outras articulações com políticas de garantias de direitos para que se 

consiga um trabalho mais efetivo com estes adolescentes.    

 

Quanto ao prontuário os temas que surgiram estavam relacionados ao cumprimento 

da medida pelo adolescente durante todo o seu percurso socioeducativo. Outra 

informação que se fez presente no prontuário foram àquelas relacionadas a 

situações de segurança no centro socioeducativo. Estas informações estavam 

relacionadas a situação de saúde do adolescente que foram complementadas com 

relatórios de saúde do adolescente, bem como com informações judiciais sobre o 

processo de cumprimento da medida de internação.   

 

Frente aos temas surgidos os elementos presentes nas unidades de registro foi 

contada a partir de sua frequência, tendo estes elementos igual importância. Foi 

realizada também a categorização das unidades de registro, chegando a três 

categorias de análise, condensando assim os dados brutos obtidos no material 

analisado (BARDIN, 2004).        

 

A partir da categorização chegou-se a três categorias de análise que expressaram 

os temas surgidos nas entrevistas e na análise do prontuário, são elas: diagnóstico: 

fator para a condução do trabalho socioeducativo; o circuito de cumprimento de 

medida: medicação, sanções e rede de saúde; responsabilização: a medida da 

capacidade de cumprimento. Tais categorias foram apresentadas e descritas no 

capítulo seguinte, além disso foram elucidadas com as falas dos servidores 

entrevistados e registros do prontuário referente ao assunto tratado em tal categoria. 

Assim sendo, após a análise foi possível discutir os dados obtidos com a perspectiva 

teórica estuda nesta pesquisa. 
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A análise de conteúdo ainda permitiu reconstruir indicadores de valores, atitudes, 

preconceitos e estereótipos para então poder compará-los entre comunidades. Pode 

ainda reconstruir o conhecimento produzido pelos sujeitos formulando redes de 

unidades de análise para representar o conhecimento em suas relações. A 

categorização e a codificação serão etapas realizadas na análise dos textos, visto 

que a análise de conteúdo tem como premissa a interpretação do texto à luz do 

referencial de codificação (BAUER; GASKEL, 2002). Os dados obtidos foram 

comparados com a bibliografia estudada. 
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6 ANÁLISE RESULTADOS  

 

Os resultados da pesquisa, obtidos a partir da realização das entrevistas com os 

servidores e a análise do prontuário, serão apresentados neste capítulo. 

Primeiramente será realizada uma descrição dos sujeitos da pesquisa, do prontuário 

analisado e uma contextualização dos casos de saúde mental acompanhados no 

cumprimento da medida de internação.  

 

Os dados obtidos serão separados em categorias de análise, nas quais serão 

discutidos os temas referentes a cada categoria e as respostas dadas pelos 

servidores acerca do assunto discutido, juntamente com a análise do prontuário.      

 

6.1 Sujeitos da pesquisa 

 

Descreveremos aqui de modo amplo o perfil dos servidores que fizeram parte da 

pesquisa para manter o anonimato dos participantes, uma vez que descrevendo a 

função do servidor e a sua unidade de atuação será possível identificar qual servidor 

forneceu a entrevista.  

 

Participaram da pesquisa servidores com experiências variadas: técnico, agente 

socioeducativo, diretor de unidade socioeducativa e servidor do núcleo gerencial da 

SUASE1. Nas entrevistas foram contemplados servidores de unidades do interior do 

estado e de Belo Horizonte, bem como servidores da unidade feminina, para que 

pudéssemos atender ao objetivo da pesquisa que visa investigar, a partir de uma 

ampla visão, o trabalho desenvolvido no sistema socioeducativo com adolescentes 

com transtorno mental.  

 

Destaca-se que alguns servidores vivenciaram experiências em diferentes unidades 

e funções, o que permitiu ter uma visão mais ampliada das possibilidades de 

trabalho com os adolescentes tendo em vista as diferentes experiências vivenciadas 

por um mesmo servidor. Quanto as atividades desenvolvidas por eles apareceram 

                                                           
1 O servidor do núcleo gerencial, exerce a função de orientação das unidades socioeducativas no que 

diz respeito a execução do trabalho com os adolescentes.  
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atividades de gestão no sistema socioeducativo, seja dentro ou fora das unidades 

socioeducativas, bem como atividades que são desenvolvidas no atendimento com 

os adolescentes diretamente. Há profissionais que na prática cotidiana trabalham 

diretamente com os adolescentes e aqueles que não têm contato com os 

adolescentes atuando somente na gestão do sistema. Pode-se perceber também 

que nas diferentes funções exercidas pelos profissionais alguns entrevistados 

vivenciaram atividades de gestão e de atendimento ao adolescente dentro das 

unidades socioeducativas. A partir das diferentes experiências no sistema foi 

possível perceber as possibilidades de atuação com o adolescente com transtorno 

mental nas atividades de atendimento direto, ou da gestão de atividades 

desenvolvidas com os adolescentes.  

 

Assim sendo, as diferentes experiências dos entrevistados no sistema 

socioeducativo possibilitaram uma aproximação do objetivo desta pesquisa e 

ampliou a visão sobre os discursos que envolvem o trabalho de responsabilização 

dos adolescentes com transtorno mental.   

 

6.2 Prontuário 

 

O prontuário analisado foi escolhido por ser de um adolescente que cumpriu medida 

de internação por duas vezes, por ser um adolescente com transtorno mental e que 

realiza acompanhamento na rede de saúde. Atualmente o adolescente está 

cumprindo a internação pela segunda vez, mas teve um percurso extenso pelas 

medidas socioeducativas, passando pelas medidas de meio aberto e semiliberdade. 

Assim sendo, o percurso do adolescente pelo sistema socioeducativo possibilitou 

uma análise do trabalho realizado no sistema socioeducativo em relação a sua 

saúde mental.  

 

O prontuário é composto de 4 pastas com aproximadamente 860 páginas e contém 

relatórios referentes a cumprimento de medida, o Plano de Atendimento Individual, 

relatórios de saúde, documentos processuais, como a sentença por exemplo, ofícios 

do ministério público e do poder judiciário, relatórios sobre situações de segurança 

na unidade, boletins de ocorrência, documentos sobre as comissões disciplinares,  

termos de trânsito externo das saídas da unidade de internação, entre outros. Os 
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documentos não estavam organizados, em sua totalidade, pela ordem cronológica, o 

que dificulta o entendimento do processo de cumprimento do adolescente. Essa 

ausência de organização cronológica não comprometeu a análise do prontuário, pois 

no processo de análise não foi privilegiado a organização cronológica do 

cumprimento da medida, mas sim buscou-se entender a lógica de entendimento do 

sistema socioeducativo sobre a saúde mental. 

 

O prontuário é composto em sua maioria por documentos referentes a comissões 

disciplinares que o adolescente sofreu ao longo do seu cumprimento de medida. Há 

poucos relatórios de avaliação do seu processo e poucos documentos referentes ao 

acompanhamento de saúde realizado na rede de saúde mental. Havia alguns em 

seu prontuário de saúde sobre a saúde mental, sendo que a maioria dos relatórios 

médicos referia-se a situações orgânicas. A investigação sobre a saúde mental do 

adolescente inicia a partir de uma provocação do ministério público através de um 

ofício que solicita uma avaliação da unidade para o acompanhamento de saúde 

mental na rede externa. 

 

Ressalta-se que as comissões disciplinares se resumem nas mesmas 

transgressões: ameaça, desrespeito, agressão, e cuspe nos agentes. Há muitas 

comissões relacionadas com os agentes, o adolescente relata com frequência que 

estava brincando, em alguns momentos diz que vai pedir desculpas, mas sempre 

recebe a sanção sem atenuantes. As intervenções da equipe não têm muita 

alteração, se baseando em restrições ao alojamento e ao acesso a televisão. Há 

somente três registros de sanções pedagógicas, apesar da condição do 

adolescente. 

 

As transgressões cometidas estão quase sempre ligadas a inadequação dos 

adolescentes as normas institucionais. Dessa forma, conforme propõe Rosa e 

Vincentin (2010), muitos adolescentes recebem diagnóstico de transtorno de 

conduta e têm um tratamento muitas vezes marcado por uma espécie de punição-

tratamento.   

 

Há lacunas de informações no prontuário de modo que em alguns momentos se 

torna complicado entender o processo de cumprimento do adolescente e quais as 
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intervenções propostas pelas equipes que o acompanhava. Além disso, há poucos 

registros acerca do acompanhamento técnico do caso e da análise do cumprimento 

da medida do adolescente, bem como do seu processo de responsabilização.   

 

6.3 Adolescentes com transtorno mental em cumprimento de internação  

 

Nesse campo apresentaremos um panorama dos adolescentes que cumprem 

medida socioeducativa de internação e que apresentam questões de saúde mental. 

Esses dados são levantados periodicamente pela SUASE no intuito de acompanhar 

os casos para orientar as unidades e realizar articulações com a rede de saúde 

mental que atende os adolescentes nos diferentes municípios.  

 

Os adolescentes que fazem acompanhamento de saúde mental no sistema 

socioeducativo realizam-no dentro do centro socioeducativo, bem como na rede 

externa de saúde mental. Todas as unidades de internação acompanham 

adolescentes com transtorno mental. Os adolescentes que não têm diagnósticos 

representam um número elevado dos casos de saúde mental nas unidades. 

Ressalta-se que esses adolescentes, mesmo sem diagnóstico, fazem uso de 

medicação psicotrópica.   

 

A rede de saúde mental acessada em todo o estado é a rede especializada em 

atendimento ao adolescente, sendo que somente em um município esse 

atendimento é feito na Vara da Infância e Juventude. Há também alguns municípios 

que atendem os adolescentes em serviços de saúde mental e que não são 

especializados, mas têm profissionais de referência para os adolescentes. Os 

adolescentes que precisam de acompanhamento são encaminhados para a rede e 

são atendidos pelos profissionais da saúde sendo eles: médicos, psicólogos, 

assistentes sociais, psiquiatras e terapeutas ocupacionais. Esse acompanhamento 

dos adolescentes também é feito internamente nas unidades que fazem articulação 

com a rede externa. A rede de atendimento é mais ampla em Belo Horizonte do que 

em outros municípios o que garante um atendimento mais qualificado e que 

resguarda as diferentes especificidades da saúde mental, o que não ocorre em 

alguns municípios onde o tratamento para as questões referentes ao abuso de 

álcool e drogas são tratadas no mesmo serviço que atende a saúde mental.  
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A rede de saúde mental, conforme discutido anteriormente, tem como premissa o 

trabalho especializado para o atendimento em saúde mental e que prima por uma 

perspectiva antimanicomial. Essas diretrizes estão postas para todos os serviços e 

podemos perceber no atendimento aos adolescentes do sistema socioeducativo e 

que hoje está fundamentada na PNAISARI. Porém, ainda há irregularidades nesse 

atendimento com a falta de especialização de alguns profissionais da rede para o 

atendimento aos adolescentes, ou mesmo por não acontecer o atendimento em 

locais onde deveria.  

 

6.4 Entrevistas e prontuário 

 

A partir da análise das entrevistas e do prontuário foi possível chegar a três 

categorias que estão relacionadas a dois temas centrais da pesquisa: o sistema 

socioeducativo e a saúde mental. Tendo como foco as questões da entrevista e na 

leitura do prontuário, a delimitação dos temas foi realizada primeiramente 

separando-os pelas suas diferenças e posteriormente agrupando-os pelas suas 

semelhanças, definindo assim as categorias de análise. Com a definição das 

categorias, foram selecionadas falas e trechos do prontuário que as representam 

para exemplificar os temas apresentados.  

 

Cada categoria foi apresentada separadamente, sendo primeiramente exposta uma 

explicação sobre o que foi identificado em todas as entrevistas e no prontuário e as 

explicações foram ilustradas com as falas dos servidores e com os trechos do 

prontuário.  

 

6.4.1 Diagnóstico: fator para a condução do trabalho socioeducativo  

 

No trabalho desenvolvido com adolescentes de saúde mental o primeiro contato é 

estabelecido quando o adolescente chega a unidade e, por isso, não se sabe 

inicialmente a condição desse sujeito. Nesse sentido as questões de saúde mental 

podem aparecer logo no início do acolhimento ao adolescente, ou o decorrer da 

medida pode agravar o quadro de saúde. Essas questões representam um impacto 

no trabalho das unidades socioeducativas que têm que se adaptar para realizarem o 

acompanhamento do adolescente durante o cumprimento de medida.  
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“A gente recebe por uma imposição do estado, ou seja, o adolescente vem 
pra cá independente do seu quadro de saúde mental ele tem que cumprir a 
medida. Até porque o juiz entendeu que ele tinha a possibilidade de analisar 
essa situação falou não, ele vai cumprir como os demais. Esse se torna um 
grande problema as vezes porque na verdade o socioeducativo não está 
preparado para lidar com a saúde mental, eu falo num contexto geral.” 
(Servidor(a) 4 – agente socioeducativo) 

 

Diante desse contexto, pensar a condução do trabalho vem atrelada a uma 

necessidade de se conhecer o quadro de saúde mental do adolescente. Fica 

evidente nas falas dos entrevistados e nos documentos do prontuário a importância 

do diagnóstico para o trabalho das equipes, tendo em vista o questionamento sobre 

a capacidade de cumprimento da medida. Essa necessidade de análise não parte 

somente da equipe que acompanha o adolescente, pois há também pedidos de 

análise do ministério público e do judiciário para serem realizadas avaliações no 

campo da saúde mental. Há uma necessidade de se “conhecer” o adolescente para 

a condução do trabalho socioeducativo no que diz respeito as atividades que serão 

desenvolvidas e a capacidade de cumprimento. No prontuário analisado temos 

seguinte construção da equipe: “A equipe também enviou um relatório para o Centro 

de Saúde, uma vez que percebe ser necessário um acompanhamento sistemático 

do adolescente pela psiquiatra e por um psicólogo(a), para que tenha um 

diagnóstico efetivo e o caso ter uma melhor condução.” (Prontuário - Relatório de 

manutenção de medida) 

 

Os autores Vicentin, Assis e Joia (2015) apontam que esse discurso da 

psiquiatrização passa a se fazer presente ante todo comportamento tido como 

anormal ou desviante e a ingressar nos domínios da educação, da justiça e do 

trabalho. Assim muda-se o poder sobre os corpos que “tornam-se objeto de 

operações políticas, de intervenções econômicas, de campanhas ideológicas de 

moralização e de escolarização, de uma intervenção calculada.” (pag. 26). Temos 

esse discurso se fazendo presente na análise dos adolescentes, pois há 

necessidade de se intervir no comportamento para a adequação as normas 

institucionais e consequentemente para o cumprimento de medida. Desse modo o 

que se apresenta é o descompasso no trabalho das medidas com a saúde mental:  

 

Essa questão da saúde mental é um grande impasse para o socioeducativo 
porque tem adolescentes que tem atuações graves e que no primeiro 
momento a unidade identifica como saúde mental, encaminha para a rede 
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de saúde, a rede acolhe como saúde mental, medica e depois a gente 
descobre que não é. Então as vezes o adolescente é considerado um 
tempo como um caso de saúde mental e depois a gente descobre que não 
é. E tem aqueles casos que chegam e de fato são casos de saúde mental, 
identificados pela rede e vinculam a rede de tratamento, enfim. (Servidor(a) 
2 – Núcleo gerencial) 

 

As dificuldades enfrentadas no cotidiano do trabalho aparecem nas intervenções 

realizadas com os adolescentes e no trabalho de condução dos eixos da medida 

socioeducativa que se traduzem nos registros de comissões disciplinares diante de 

um comportamento que vai contra as normas da instituição. Percebe-se essas 

mesmas dificuldades nos relatórios circunstanciados, que relatam dificuldades de 

cumprimento do adolescente, e nas poucas saídas do adolescente da unidade 

socioeducativa devido a inadequações de comportamentos. Diante disso a aposta 

do trabalho se baseia em um laudo psiquiátrico para nortear as construções do 

adolescente no cumprimento de medida:  

 

Dessa forma, a equipe acredita também que a partir de um laudo 
psiquiátrico e possível acompanhamento médico e da equipe do CMT, em 
conjunto com a equipe do...2 o adolescente conseguirá elaborar construções 
mais efetivas perante suas questões subjetivas. (Prontuário – Plano 
Individual de Atendimento - eixo saúde) 
 
 

Essa lógica de avaliação e de apoio ao discurso psiquiátrico para dar respostas aos 

comportamentos inadequados dos adolescentes como bem expõe Vicentin, Assis e 

Joia (2015) embasam a necessidade de se tirar crianças e adolescentes da rua, bem 

como de internar adolescentes em cumprimento de medida. Tal lógica de 

psiquiatrização agora se faz embasada pelo ECA. Essas crianças e adolescentes 

que se apresentam como o resíduo da sociedade ficam segregadas e entram no 

circuito aprisionante, no qual prevalece o controle e o cuidado, usando a saúde 

como um recurso auxiliar a disciplinarização. Assim sendo, o projeto de vida e o 

tratamento se confundem com uma forma contínua de punição-tratamento.  

 

                                                           
2 O nome da unidade socioeducativa foi retirado devido ao sigilo com as informações, para que não 

haja identificação do adolescente e da equipe que construiu o relatório.  
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Desse modo, o projeto de vida dos adolescentes fica marcado pelo discurso da 

psiquiatrização, de modo que seus comportamentos são vigiados e precisam ser 

disciplinarizados constantemente.  

 

Tais “demandas” dirigidas ao campo da saúde mental acompanham uma 
tendência à patologização de setores da juventude pobre, isto é, uma forma 
de encobrir como doença mental determinados processos sociais que 
discriminam a pobreza e encobrem o desinvestimento da sociedade em 
relação a esses jovens. E que indicam também o que é necessário: 
problematizar as diretrizes terapêuticas sempre que estejam atreladas à 
lógica individualista ou quando buscam responder às exigências de defesa 
social e ampliar o olhar e a ação para a complexa e, muitas vezes, restrita 
trama na qual esses jovens se inserem socialmente. Nesse aspecto, 
nenhuma instituição isoladamente – mesmo a de saúde mental – é capaz 
de oferecer alternativas para que os jovens saiam desse “destino”. Somente 
uma articulação coletiva entre diversos atores sociais e instituições que 
acompanhem esses jovens poderá criar alternativas a esse circuito (Bentes, 
1998; Joia, 2006; Scisleski e col., 2008; Vicentim & Rosa, 2009). (ROSA; 
VINCENTIN, 2010, pag.114) 

 

O discurso do socioeducativo se apóia no diagnóstico de saúde mental para pensar 

as intervenções com os adolescentes e a condução do trabalho. Assim sendo, 

aparecem diferentes encaminhamentos para a rede de saúde mental e relatórios 

sobre a condição de saúde do adolescente como forma de cumprimento de medida, 

sendo o eixo saúde privilegiado. Nesse cenário a patologia é ressaltada e a leitura 

do cumprimento de medida não ultrapassa o diagnóstico de saúde mental.    

 

6.4.2 O circuito de cumprimento de medida: medicação, sanções e rede de 

saúde   

 

O circuito de cumprimento de medida do adolescente com transtorno mental é 

marcado por muitas sanções, pois em vários momentos eles cometem atos que 

ultrapassam as normas da instituição. Durante todo o cumprimento há conflitos com 

outros adolescentes e com as equipes que os acompanham, destaca-se que o 

conflito maior se dá com os agentes socioeducativos. Frente a uma transgressão 

cometida o adolescente recebe restrições de circulação e de acesso a realização de 

atividades desenvolvidas nos centros socioeducativos, caindo em um circuito de 

restrições que se repetem em novas transgressões.   

 

Percebo também a dificuldade no manejo, principalmente da equipe de 
segurança com relação as sanções disciplinares né, de alguma 
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transgressão, de conseguir ponderar, flexibilizar, de pensar em outros 
meios, outras formas de por exemplo, de uma medida pedagógica, de 
justiça restaurativa, uma dificuldade de considerar o quadro de saúde 
mental mesmo (Servidor(a) 1 – técnico(a)).  
 

Ao desconsiderar, ou desconhecer o quadro de saúde mental dos adolescentes não 

se abre espaço para a exceção do caso e para as construções que são particulares 

da adolescência e das vivências singulares de saúde mental. Não há espaço para 

entender a transgressão como algo presente no período da adolescência. É nesse 

momento que a construção da autonomia, a reorganização da ligação com os pais 

se fará presente e levará o adolescente a procurar limites que muitas vezes 

ocasiona em transgressão. Assim sendo, há uma tentativa de normatizar 

comportamentos através das comissões disciplinares e garantir a ordem institucional 

dirimindo as transgressões disciplinares. 

 
A ideia é que esses adolescentes, uma vez que são inseridos numa medida 
de internação, que eles possam participar da rotina da instituição né 
oficinas, escola e tal. Mas a gente sabe que não é assim porque a maioria 
deles não dão conta, se desorganizam e a unidade já fica, já tem um certo 
estigma assim de isolar, porque é um adolescente que da mais trabalho aí 
por da mais trabalho ele atua mais e arruma confusão com os outros. É um 
adolescente que as vezes tem problema de convívio né assim, se for um 
adolescente persecutório principalmente, aí tem problemas com a 
segurança, enfim. Então é um adolescente que acaba que não tem uma 
rotina que deveria ter... Então, que eles fazem na unidade depende muito 

de como a unidade consegue manejar esse caso (Servidor(a) 4 – agente 

socioeducativo).   
 

Nas entrevistas e no prontuário é possível perceber os circuitos de cumprimento do 

adolescente que se resumem em saídas para o tratamento de saúde, comissões 

disciplinares e a restrição de atividades, além da intervenção constante para o uso 

da medicação. No prontuário há muitos documentos referente as comissões 

disciplinares e há uma prevalência em transgressões que envolvem alguma 

intervenção feita com o adolescente pelos agentes socioeducativos e que o deixa 

nervoso. Frente aos comportamentos do adolescente há contenções e sanções que 

perpassam pelas restrições de circulação dentro e fora da unidade. “O agente relata 

ainda que o adolescente permaneceu algemado até se acalmar, quando estava 

calmo, foi retirado do adolescente a algema, nesse momento o adolescente tenta 

agredir o agente, tendo sido advertido novamente, e se acalmou.” (Relatório 

circunstanciado). No entanto há sempre uma tentativa de se trabalhar com o 

adolescente uma forma de cumprimento dos eixos, tendo em vista os transtornos 
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que ocorrem cotidianamente na instituição.  “Mas fato é que esses casos mobilizam 

a unidade como um todo porque são casos que dão trabalho, precisam ser 

acompanhados de perto, o atendimento tem que ser sistemático, o tratamento na 

rede tem que ser garantido.” (Servidor(a) 2 – Núcleo gerencial). Nesse sentido as 

alternativas encontradas são: 

 
Algumas dão conta de frequentar as aulas, é possível dependendo do 
quadro também, que as vezes o uso da medicação atrapalha também, 
porque as vezes tá impregnado então não tem condições de acompanhar 
as atividades de oficina, ou frequentar as aulas. Então, buscamos tentar que 
o adolescente não fique muito no alojamento, tentando sempre inserir 
nessas atividades quando não é possível internamente, externamente 

(Servidor(a) 1 – técnico(a)).   
 

Há uma tentativa de se pensar as intervenções com os adolescentes no intuito de 

tratar os comportamentos para a diminuição das transgressões e, dessa forma, as 

questões de saúde ficam em segundo plano. Percebemos desse modo que as 

questões da adolescência e da saúde mental não se fazem presentes para a 

discussão sobre as formas de tratar e de intervir com os adolescentes reiterando o 

circuito de transgressões, sanções e o aumento da privação. Tal ponto ainda pode 

ser percebido pelas poucas saídas que o adolescente faz do centro socioeducativo, 

sendo estes momentos marcados só pelas saídas de saúde. Está presente nos 

relatórios de cumprimento de medida do prontuário e nas falas dos entrevistados as 

dificuldades de cumprimento dos eixos de medida e dificuldades com as saídas dos 

adolescentes com transtorno mental. Nesse ponto percebe-se uma contradição, pois 

apesar de ficar presente nas falas dos entrevistados que os adolescentes com 

transtorno mental cumprem a medida como os outros, nos registros do prontuário 

percebe-se as limitações do adolescente no cumprimento, as dificuldades de 

intervenção da equipe e a prevalência da privação na condução do trabalho.  

 

Nesse sentido como aponta Rosa e Vicentin (2010) é preciso haver uma 

problematização do campo psi quando este legitima práticas coercitivas. É preciso 

evitar a utilização de práticas psicológicas que se ocupam de diagnósticos e 

prognósticos centrados nas disfunções sociais ou pessoais das condutas dos 

jovens, práticas que só tem o objetivo de reiterar as sanções. “E os discursos da 

saúde podem associar-se aos da justiça para calar o phatos do sujeito e garantir 

aparente bem estar – as práticas e discursos sociais tornam-se violentos, como 
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vimos na criação de imaginários sobre a adolescência.” (ROSA; VICENTIN, 2010, 

pag. 120). As questões referentes a saúde mental muitas vezes reiteram as práticas 

restritivas, visto que os adolescentes não conseguem cumprir a medida de acordo 

com o que está previsto na metodologia. Assim sendo, usa-se os saberes psi para 

reiterar as intervenções sancionatórias e restritivas da medida socioeducativa. 

 

Os aspectos da saúde mental são apontados no momento de uma comissão 

disciplinar e podem flexibilizar a sanção, mas a sanção será sempre aplicada: 

 
Nesse momento ele faz a transgressão e o regimento interno a gente 
procura ta seguindo, independente, como eu disse para você, a gente não 
faz discriminação se ele transgrediu, ele vai responder por aquilo. 
Obviamente na hora de fazer a comissão esse lado de saúde mental ele 
entra em cena, a gente tem que ter cuidado para não prejudicar esse 

adolescente também (Servidor(a) 4 – agente socioeducativo).   
   

No prontuário percebemos que há muitos documentos relatando as sanções do 

adolescente e poucos que contextualizem os aspectos de saúde mental, ressaltando 

as transgressões cometidas pelos adolescentes e as intervenções que se basearam 

em restrições a saídas, ao horário de televisão e as atividades de lazer. Em poucos 

momentos registraram as falas do adolescente sobre as sanções e, nos momentos 

em que registraram, o adolescente disse que estava nervoso e por isso cometeu as 

transgressões. Essa fala se repete e não há registro de intervenções sobre esse 

ponto trazido pelo adolescente referente ao que ele sente. Há uma prevalência da 

intervenção pela via da sanção em detrimento de uma intervenção que considera a 

saúde mental.  

 

De igual modo o cumprimento é marcado pela importância das medicações e das 

intervenções em torno desta: 

 
O que a gente sabe é que eles são mais difíceis de entenderem a medida, 
ou seja, um não com um adolescente comum tem um efeito diferenciado 
para esses adolescentes de saúde mental, que ele não sabe muito 
administrar um não, principalmente quando a gente percebe que a 
medicação não está fazendo o efeito necessário porque normalmente esse 
de saúde mental ele é movido a uma medicação. E é fácil perceber quando 
esse adolescente não está com a sua medicação em dia ou ela já não está 
fazendo o efeito necessário... porque ai muda seu comportamento seja 
dentro de sala de aula, seja nas oficinas, então é fácil de perceber quando 
um adolescente de saúde mental que está envolvido no cumprimento da 
sua medida e quando ele não ta no seu, como que eu posso dizer, no seu 

dia bom (Servidor(a) 4 – agente socioeducativo).   
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Quando o adolescente não está fazendo o uso adequado da medicação 

intervenções são realizadas para sensibiliza-lo da importância do uso. Nesse sentido 

a medicação se torna um fator de cumprimento de medida e de envolvimento com o 

seu tratamento que se baseia numa análise dos comportamentos. Para conter os 

comportamentos que fogem a norma a medicação é utilizada e apontada como um 

fator importante para a condução da medida socioeducativa. Em uma pesquisa no 

sistema socioeducativo de São Paulo, Vicentin, Assis e Joia (2015) corroboram com 

essa visão e apontam que a maioria dos diagnósticos dados aos adolescentes 

aponta para transtorno de conduta, ou seja, comportamentos que dizem da não 

adaptação do adolescente ao sistema. Esses comportamentos são contidos com um 

excesso de medicação, uma contenção química. Não aparece uma discussão sobre 

a medicalização dos adolescentes, o que se faz presente é a necessidade de 

garantia dessa medicação para que o adolescente possa cumprir a medida.  

 

Por fim, nesse circuito de cumprimento a rede de saúde aparece como fator 

importante de articulação para a garantia do acompanhamento da saúde. Nas 

saídas do centro socioeducativo, conforme exposto acima, as saídas de saúde 

aparecem como sendo quase a totalidade delas. As saídas são feitas de acordo com 

a necessidade de cada adolescente e sofrerá alterações caso a instituição tenha 

dificuldades com o transporte, o que compromete o projeto terapêutico traçado pela 

rede de saúde. O acesso a rede e a condução do trabalho da saúde mental seguem 

o fluxo estabelecido pela rede e a lógica da saúde mental que pressupõem um 

trabalho ambulatorial com acompanhamento de profissionais da rede de saúde 

mental. 

O acompanhamento deles é igual como se o adolescente estivesse em 
liberdade né, não deveria ter nenhuma diferença. Se é um adolescente que 
tem perfil para o CAPES para o CERSAMI, BH é CERSAMI é ele vai, de 
acordo como deveria conforme o projeto terapêutico é estabelecido. Só que 
muitas vezes esse projeto terapêutico, que a saúde estabelece, nem 
sempre ele é construído com a unidade socioeducativa e as vezes a 
unidade socioeducativa tem dificuldade de manter esse projeto terapêutico 
(Servidor(a) 2 – Núcleo gerencial). 

 

Há também uma articulação sempre presente com a rede de saúde seja para pensar 

no diagnóstico para o cumprimento da medida, como discutido anteriormente, seja 

para auxiliar no cumprimento de medida, sendo essa articulação com a rede de 
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saúde mental importante para a condução do trabalho com os adolescentes com 

transtorno mental.  

    

Então o cumprimento de medida, ele envolve uma série de variáveis com a 
rede de saúde que ta muito ligada uma coisa com a outra que não da para 
desprender o tratamento com o cumprimento. Então, a impressão que eu 
tenho que conforme anda o tratamento do adolescente na rede isso reflete 
diretamente no cumprimento de medida dele (Servidor(a) 2 – Núcleo 
gerencial). 

Nesse sentido o cumprimento de medida se torna atrelado a vinculação com a rede 

de saúde mental, sendo essa rede importante para o acompanhamento do 

adolescente e para o embasamento de relatórios e intervenções com o adolescente 

no decorrer do cumprimento. Será também um fator importante para se pensar não 

só o diagnóstico do adolescente, quando entra nas unidades, mas também um fator 

para se avaliar a responsabilização.  

 

6.4.3 Responsabilização: a medida da capacidade de cumprimento 

 

O trabalho socioeducativo tem como objetivo a responsabilização do adolescente, 

como exposto anteriormente. Nesse sentido o trabalho com os adolescentes com 

transtorno mental, que se faz em parceria com a rede de saúde mental, busca a 

responsabilização através da capacidade de cumprimento. No que diz respeito a 

responsabilização entende-se que: 

 
A responsabilização é uma palavra que abrange a vida do menino, 
praticamente a vida toda né. Entender o que ele fez, dar algum norte do que 
ele quer fazer daí para frente, entender o ato dele em si, entender que foi 
errado igual todos falam que foi errado o que ele fez e daí nós vamos 
começar a trabalhar o que eles querem para fora da medida, eles 
demonstram alguns pontos que querem a melhoria (Servidor(a) 3 – 
diretor(a) geral). 
 
As vezes a gente fala essa palavra e acha que é uma coisa muito distante, 
mas é uma coisa muito simples assim. Eu acho que responder uma medida 
é localizar qual que é o ponto que me fez atuar, quando eu consigo localizar 
isso automaticamente eu construo uma resposta para essa questão... Eu 
acho que esse é o problema da responsabilização, o que as unidades 
esperam, o que o judiciário espera e a resposta que o adolescente dá as 
vezes não coincide com isso (Servidor(a) 2 – Núcleo gerencial). 
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A responsabilização está localizada desse modo no entendimento do ato, na 

capacidade de localizar as questões que essa atuação suscita e consequentemente 

nas possibilidades de trabalho com o adolescente.   

 

A responsabilização é avaliada pelo comportamento do adolescente e pela forma 

como ele responde as normas institucionais. Seguir o que é previsto dentro e fora da 

unidade socioeducativa é um fator que aponta para a responsabilização do 

adolescente. Entretanto, o adolescente com transtorno mental não consegue se 

adequar a essas normas, o que gera muitas comissões disciplinares. Frente a 

inadequação do adolescente a equipe avalia a capacidade de cumprimento da 

medida socioeducativa para então, avaliar se ele conseguirá se responsabilizar.  

 

A equipe percebe que o adolescente tem oscilações em sua fala e em sua 
maneira de se comportar na unidade. As vezes apresenta um 
comportamento tranquilo e situa-se em seu ato e trajetória infracional. As 
vezes demonstra não ter consciência de suas atuações e não se implica 
nas mesmas. Vem apresentando um comportamento agressivo e entrando 
em muitas normas disciplinares na unidade. A equipe vem tentando 
mobilizar o adolescente para a introjeção de normas e regras, mas percebe-
se uma dificuldade do mesmo segui-las. Desta forma, sugere-se o 
encaminhamento do adolescente para o atendimento psiquiátrico no 
CERSAMI, com o objetivo de ser avaliado pela equipe de saúde mental 
(Plano Individual de Atendimento – eixo saúde). 

 

Nesse sentido o fator comportamental se faz preponderante em detrimento da 

implicação subjetiva do adolescente com o seu ato e das suas construções 

singulares. A inadequação dos adolescentes se torna um ponto de tensão com a 

unidade socioeducativa por eles infringirem as normas, assim, alternativas de 

atividades são experimentadas para estimular o cumprimento de medida.  

 
Porque tem alguns que a gente sabe que eles não vão conseguir suportar 
aquele tempo de sanção, então a gente procura ta relevando ou dar outro 
tipo de atividade para amenizar a situação, a gente acaba fazendo uma 
punição entre aspas... Então a gente da a sanção no intuito de 
responsabilizar porque eles não são totalmente doidos eles tem um déficit 
de saúde no caso, mas eles não são totalmente doidos, lesados... não 
necessariamente em alguns casos a gente vai levar a risca porque a gente 
sabe que não vai fazer muito efeito. A medicação que ele toma as vezes é 
muito alta... Aí a gente percebe que a sanção para esse adolescente não 
vai fazer muito efeito e a agente precisa fazer algum trabalho. Tira o 
adolescente ele faz algum trabalho aqui, ele limpa algum lugar. Ele se sente 
útil e ao mesmo tempo ele está prestando um serviço para gente sem ele se 
sentir explorado na verdade, é mais no sentido de trabalhar a mente dele. 
Então quando ele está fazendo um trabalho ali ele se sente até valorizado 

por isso (Servidor(a) 4 – agente socioeducativo).   
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A responsabilização se torna uma adequação de comportamentos, obscurecendo 

sua possibilidade subjetiva. Desse modo, como aponta Nicácio e Albuquerque 

(2014), a psicanálise nos auxilia a entender a construção de uma responsabilidade 

de um sujeito que é afetado pelo desejo de saber sobre si, sua trajetória infracional e 

sobre as possibilidades futuras. Saber esse que se torna obscurecido pelas normas 

institucionais. 

 

Para a condução do trabalho de responsabilização a articulação com a rede é algo 

priorizado, como dito anteriormente, e nessa articulação fica evidente a necessidade 

de se entender a capacidade de cumprimento da medida por parte do adolescente 

com transtorno mental. Essa pergunta será norteadora para a direção do trabalho e 

a responsabilização será avaliada através do eixo saúde, por meio do envolvimento 

do adolescente com o seu tratamento. Cabe aqui relembrar mais uma vez que as 

saídas dos adolescentes se resumem basicamente aos equipamentos de saúde 

mental, sendo portanto, a articulação realizada para o acompanhamento dos 

adolescentes com transtorno mental com vistas ao processo de responsabilização.  

     

A equipe percebe que a partir do tratamento realizado externamente com o 
psiquiatra e com os medicamentos recomendados, o adolescente começa a 
adotar, mesmo que minimamente, uma postura respeitosa perante os outros 
adolescentes e a equipe de trabalho na unidade. Diminuindo a sua 
reincidência em comissões disciplinares. A partir de tal acompanhamento, a 
equipe acredita que, dentro das limitações que o adolescente apresenta, 
poderá ser trabalhado com...3 a construção de seus atos e trajetória 
infracional, bem como os demais eixos da medida socioeducativa a ele 
imposta (Relatório de saída de Natal). 
 
Eu não tenho percebido que haja uma capacidade de cumprimento de 
medida. É muito também subjetivo, vai muito do caso, mas diante dessas 
questões de saúde eu percebo que o cumprimento da medida fica 
comprometido. A saúde em si eu já penso que é um ponto, o adolescente 
aderir ao tratamento já é um ponto de responsabilização. Em alguns 
momentos anteriormente a medida não havia uma adesão, ou há uma 
resistência em relação a medicação e ao tratamento tanto dentro da medida 
quanto fora. Em alguns casos a gente pode pensar mesmo que uma adesão 
ao tratamento pode-se pensar em uma responsabilização frente ao eixo 
saúde  (Servidor(a) 1 – técnico(a)). 
 
Mas para os outros que dão conta, mesmo sendo de saúde mental eu acho 
que passa por ai, só que eu acho que muitas vezes esses meninos vão 
precisar de tratamento como suporte para eles conseguirem localizar 
alguma coisa, porque é avançando no tratamento é trabalhando aquele mal 
estar, é se estabilizando que eles vão se apaziguando e fazendo suas 

                                                           
3 Foi retirado o nome do adolescente.  
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construções assim. No momento em que as coisas estão mais nebulosas é 
o tratamento que vai ajudando a localizar e ai eu acho que um adolescente 
é bem capaz de fazer essa construção (Servidor(a) 2 – Núcleo gerencial). 

 

A proximidade com a rede de saúde permite uma avaliação que considera as 

especificidades do quadro de saúde mental do adolescente e é esse quadro que 

embasará a possibilidade de cumprimento da medida socioeducativa. Percebe-se 

que há pouca flexibilização de normas e procedimentos internos do sistema 

socioeducativo para trabalhar a responsabilização, o que fica delegado a adesão do 

adolescente aos equipamentos de saúde mental. Assim, o acompanhamento dos 

outros eixos da medida se torna um trabalho interno e interrompido constantemente 

pelas restrições impostas devido as sanções decorrentes de transgressões as 

normas institucionais.  

 

Pensar a responsabilização dos adolescentes com transtorno mental requer o 

aprofundamento nas questões que envolvem a saúde e o sistema de justiça pois:  

 

Dito de outro modo: o sistema de justiça e o sistema de saúde devem ser 
disjuntos quando se trata de definir as modalidades legais (penais e de 
atribuição de medida) pelas quais um adolescente deve ser 
responsabilizado, mas podem estar juntos na direção dos processos de 
reabilitação psicossocial e de desinstitucionalização. Afinal, a cooperação 
entre Justiça, Saúde, Segurança Pública e Assistência Social pode 
possibilitar a construção de trajetórias menos danosas (Vicentim & Rosa, 
2009). (ROSA; VINCENTIN, 2010, pag. 120) 

 

É preciso avançar nesse ponto de discussão para o entendimento da 

responsabilização enquanto um processo que ultrapasse a análise de 

comportamentos e que dê lugar ao saber construído pelo adolescente sobre a sua 

atuação infracional.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao final do percurso da pesquisa muitas perguntas ainda permanecem, pois as 

respostas precisam ser construídas através de novas leituras e novas intervenções. 

A saúde, enquanto política e campo de trabalho, se articula com o sistema 

socioeducativo tendo o objetivo de garantir os direitos fundamentais dos 

adolescentes, assegurando-lhes a integralidade e prioridade no atendimento. 

Contudo, há ainda muito que se avançar nessas articulações, uma vez que as 

precariedades dos serviços e as vulnerabilidades dos adolescentes exigem ações 

cada vez mais singularizadas, inventivas e humanizadas, que considerem as 

especificidades da adolescência e as histórias de vida de cada sujeito.  

 

Podemos contar atualmente com uma rede de saúde mental mais especializada e 

organizada, principalmente em Belo Horizonte. De igual modo precisamos 

considerar todo o arcabouço legal que temos para a garantia dos direitos dos 

adolescentes, através da doutrina da proteção integral, e no campo da saúde mental 

com a luta antimanicomial. Os avanços que ocorreram nesses dois campos, a saúde 

mental e o sistema socioeducativo, permitem tecer uma perspectiva de trabalho que 

garanta um olhar atento as peculiaridades do desenvolvimento do adolescente e que 

busque um atendimento que não seja encarcerador. Esses avanços são 

significativos para o trabalho por possibilitar uma margem de atuação que considera 

as singularidades presentes nessa interface da saúde mental com o sistema 

socioeducativo. Entretanto os desafios ainda se apresentam e o primeiro deles diz 

respeito a privação de liberdade.  

 

Temos hoje uma política que pensa o atendimento em saúde mental em uma 

perspectiva ambulatorial e antimanicomial. Porém, apesar dessas mudanças na 

concepção do tratamento, os adolescentes com transtorno mental vivenciam a 

privação de liberdade ao cumprirem a medida socioeducativa. Não são raros os 

casos de adolescentes com transtorno mental e que cumprem medida 

socioeducativa. Os servidores dizem desse aumento e os casos acompanhados pela 

SUASE mostram que em todas as unidades socioeducativas há adolescentes com 

transtorno mental. Esse aumento no número de casos nos faz pensar se avançamos 

de fato nas respostas construídas no campo da saúde mental, visto que o aumento 
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dos casos no socioeducativo aponta que a privação ainda se apresenta como uma 

intervenção para os adolescentes com questões referentes a saúde mental. Nesse 

contexto o que nos ocorre como pergunta é: estamos institucionalizando a loucura 

por outras vias? Não podemos esquecer que a privação de liberdade se faz presente 

no socioeducativo e que esses adolescentes no cumprimento da medida ainda 

permanecem mais privados que outros por não conseguirem se adaptar as regras 

da instituição. Acrescentamos também que esses adolescentes são marcados por 

outras vulnerabilidades e, portanto, precisam de um trabalho que de fato atue de 

forma integral, em rede e articulado, o que ainda não conseguimos avançar.  

 

O circuito de cumprimento de medida dos adolescentes com transtorno mental é 

muito marcado pela privação de liberdade e por uma perspectiva de normatização 

dos seus comportamentos. Nesse sentido a medida fica restrita as articulações com 

a rede de saúde mental, o que é o direcionamento para esses casos, mas que por 

outro lado não trabalha os avanços em outros eixos. No entendimento do trabalho, 

após a avaliação da capacidade de cumprimento dos adolescentes, a possibilidade 

de cumprimento da medida se dará pela via do eixo saúde. Mas cabe aqui nos 

perguntarmos: é somente pela via do cumprimento do eixo saúde que o adolescente 

conseguirá se responsabilizar? Podemos perceber que o fator da segurança, que se 

reflete nas normas institucionais, busca normatizar os comportamentos dos 

adolescentes, limitando o cumprimento. Percebemos isso no prontuário, na 

quantidade de transgressões cometidas pelo adolescente e nas sanções que se 

fazem presentes. Nesse sentido há que se avançar no entendimento dos casos de 

saúde mental para ampliar a lógica de cumprimento e o trabalho com as 

especificidades da saúde mental que ainda se resumem em encaminhar para a rede 

de saúde e fornecer os medicamentos. Podemos acrescentar a essa discussão o 

uso de medicamentos, que é ressaltado como parte importante do cumprimento de 

medida, sendo que tal concepção parece estar muito mais atrelada ao controle dos 

comportamentos do adolescente do que a lógica de tratamento. 

 

A responsabilização nesse ínterim tem como foco a capacidade de cumprimento dos 

adolescentes. Por um lado esse é um fator essencial para se pensar o cumprimento 

de medida, porém por outro, aponta muito mais para uma limitação de leitura sobre 

os casos de saúde mental, uma vez que essa leitura fica baseada na capacidade ou 
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não de responder as normas institucionais. Pouco se considera o fator subjetivo da 

responsabilização e as especificidades de resposta que um adolescente com 

transtorno mental pode dar. Desse modo, garante-se pouco as singularidades do 

caso, uma vez que eles entram numa lógica massiva de avaliação que acaba por 

concluir que eles não têm capacidade de cumprir a medida. Se para alguns casos 

esse ponto da incapacidade de cumprimento de fato já está posta, para outros seria 

necessário uma articulação discursiva e interventiva que vá para além da lógica 

institucional. Há que se aprofundar nas possibilidades de responsabilização dos 

adolescentes com transtorno mental para que ela possa ser entendida para além do 

fator comportamental, considerando as possibilidades de resposta desses 

adolescentes.  

 

Podemos concluir, embora não sem novas perguntas, que os avanços ainda são 

poucos, pois nos perdemos por vezes na lógica tão marcada da segurança e não 

conseguimos assegurar brechas para o cumprimento de medida dos adolescentes 

com transtorno mental. Ainda nos asseguramos no controle de corpos e 

comportamentos para buscar a normalidade que se formos pensar não existe, afinal 

de contas “de perto ninguém é normal”.  
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