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Ao comemorarmos 20 anos de vigência
do Estatuto da Criança e do Adolescente,
voltamos o olhar aos muitos desafios que
as práticas advindas de sua implementação
ainda nos apresentam. A qualificação do
atendimento ao adolescente em conflito com
a lei é, sem dúvida, uma das maiores demandas. A aprovação do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo em 2006 pelo
Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente veio impulsionar a construção de uma política que leva em conta a
responsabilização mas também os direitos
assegurados à adolescência em conflito com
a lei para o seu desenvolvimento integral.
A assistência religiosa, atividade considerada
pelo Estatuto em seu art 94 inciso XII como
obrigação dos programas de internação e
no art 124 inciso XIV como um direito do
adolescente, vem crescendo e se diversificando há pelos menos duas décadas. Porém,
pouco se sabe quanto ao perfil dos agentes
que realizam tal ação, quais segmentos religiosos representam e quais as atividades
que oferecem aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de privação
de liberdade.
Em relação à gestão estadual dos sistemas socioeducativos, observa-se que são praticamente inexistentes as normativas nos programas
de atendimento com vistas a regular a oferta
desta assistência, bem como as referencias de
sua relação com os demais projetos pedagógicos em curso. O mais comum é de que o plano
de atendimento individual sequer aborde a
assistência religiosa como um direito do ado-

lescente, considerando sua condição peculiar
de pessoa em desenvolvimento.
Por isso, a pesquisa “Filhos de Deus”, realizada
por meio de uma parceria entre a Secretaria de
Direitos Humanos e o Instituto de Estudos da
Religião (ISER) é uma iniciativa inovadora no
campo da pesquisa sobre o direito à assistência
religiosa no sistema socioeducativo, que nos
permite melhor compreender esta realidade
e a ter acesso a dados sobre as semelhanças
ou peculiaridades nos cenários encontrados
nas cinco regiões brasileiras.
De um modo geral, a presente publicação
aponta para a necessidade de que os agentes
pastorais das diferentes corporações religiosas
compreendam e sejam orientados e qualificados em relação ao sistema socioeducativo, aos
direitos humanos de crianças e adolescentes e
procedimentos pertinentes. Remete ainda ao
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CONANDA), parceiro neste
empreendimento, o desafio de elaboração de
possível resolução que oriente e esclareça a
efetiva garantia desse direito instituído pelo
ordenamento legal.
Sobretudo, entendemos que a divulgação dessa
pesquisa pode fomentar o respeito à profissão
de fé expressa pelo adolescente em privação
de liberdade, sobretudo quando solicita assistência espiritual como parte do cuidado
de si e da busca de transcendência. Acima de
tudo, trata-se de reafirmar às novas gerações
brasileiras o seu direito de viver em um Estado
laico, em que se assegura, constitucionalmente,
o direito à liberdade e pluralidade religiosa.
Carmen Silveira de Oliveira

Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República

Centro de Atendimento
Sócio-educativo Feminino
(CASEF) - Porto Alegre,
RS. Quarto de jovem interna.
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Filhos de Deus é uma pesquisa nacional que dá
continuidade à investigação desenvolvida no
Sistema Socioeducativo do Estado do Rio de
Janeiro (Degase), publicada pelo Iser (Instituto
de Estudos da Religião), em 2010, sob o título:
Pescadores de Homens. A partir dos resultados
obtidos naquela primeira investigação, a Secretaria de Direitos Humanos (SDH), por meio da
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos
da Criança e do Adolescente (SPDCA), passou
a financiar a extensão do campo, englobando
estados da federação localizados fora da região sudeste. O objetivo dessa ampliação era
cobrir todas as regiões do Brasil, contemplando ao menos um estado por região.
A alteração do título foi o resultado do exame
do registro fotográfico preparado para esta
edição. Ao observar as fotos obtidas nos
estados, uma em particular chamou a atenção. Tratava-se da fotografia de uma mesa,
em um quarto de uma unidade feminina,
que estava abaixo de um espelho. Na mesa
havia uma Bíblia, a foto do filho da interna
e uma revista aberta com a imagem de um
ator internacional. Dentro da Bíblia havia
um marcador de livro em que constavam os
dizeres “Filhos de Deus”.
A partir dessa observação, passei a considerar
que os dizeres expressavam o conjunto das
reflexões aqui apresentadas. Afinal, os adolescentes internados no Sistema Socioeducativo
são considerados como “Filhos de Deus” pelos
agentes religiosos, pelos funcionários das instituições de internação e, em grande parte, por
eles mesmos. Assim, são vistos, pelos agentes
institucionais, como merecedores de uma
atenção sistemática dos assistentes religiosos
que os façam lembrar suas filiações divinas.
Esse trabalho pode se dar tanto a partir das

religiões propriamente ditas quanto da ideia
da espiritualidade e da transcendência. O importante, no entanto, é considerar que, para os
agentes entrevistados, sem esse aporte, pouco
se pode realizar para que o adolescente que
cometeu um flagrante delito possa redimir-se
consigo mesmo e com a sociedade.
A consideração à filiação divina faz ainda alusão a uma crença corrente em um país onde
apenas 7% se dizem “sem religião” (segundo o
Censo 2000) e em que praticamente todos os
demais estão vinculados a uma crença cristã
— católica ou evangélica — e deísta. Portanto,
quem vai se opor à condução da palavra de
Deus aos adolescentes internados por cometerem atos contra a lei? Quem pode considerar
que não seja positiva a transmissão das ideias
de Deus, do amor, da transcendência para
esses adolescentes?
Embora logrem ampla aceitação social, tais
ideias precisam ser cotejadas com o que prevê
a legislação sobre a assistência religiosa. É o
que está previsto na Constituição Federal de
1988 e o que promulga o Estatuto da Criança
e do Adolescente (Eca), que deve ser o parâmetro para atuação com o adolescente, pois,
embora essas legislações não deixem de contemplar a cultura e a tradição cristã brasileira
(Nalini, 2009) e sigam a perspectiva liberal
(Martinelli, 2009), elas atuam na preservação
dos direitos dos indivíduos: os adolescentes
— sujeitos de direito à assistência religiosa no
Sistema Socioeducativo.
No entanto, a distinção entre o discurso comum e o legalmente qualificado não é fácil.
Primeiro porque, em geral, a criação das leis
visa a consagrar práticas já estabelecidas
socialmente; segundo, porque a legislação

Mas não é apenas essa concepção que informa
o discurso e a prática da assistência religiosa.
Afirma-se que a Organização Mundial de
Saúde incluiu na conceituação de saúde a
1
dimensão espiritual . Essa ideia está presente
no Eca. Como garantir tal esfera da vida e da
saúde, quando se trata dos adolescentes internados? A prerrogativa que está no próprio
Eca é uma razão suficiente para se estruturarem trabalhos baseados em concepções não
doutrinárias (não religiosas) e espiritualistas
com os jovens? O fato é que mesmo uma conceituação não doutrinária de espiritualidade
pressupõe a crença na transcendência. Como,
então, trabalhar essa dimensão sem afetar a
crença daqueles que não acreditam em uma
dimensão espiritual da vida?
1
Embora exista uma
grande divulgação dessa
concepção de saúde, não
foi possível encontrar a
fonte original onde ela
é expressa pela referida Organização. Duas
referências ao conceito
estão em http://www2.
mp.pr.gov.br/cpca/telas/
ca_igualdade_37_7_1.
php e http://www.letrapsicanalise.com/ass_arq/
gmbds/pdf/cpesm.pdf

A legislação, entretanto, afirma que os trabalhos religiosos realizados junto a quaisquer
indivíduos privados de liberdade devem ser,
sempre, de acordo com a sua vontade e com
a sua crença. Portanto, devem ser necessariamente facultativos, não proselitistas e
necessariamente em coerência com a crença
dos internados.
Este livro tem como objetivo mostrar como
está estruturada a assistência religiosa nos

estados pesquisados, tendo como parâmetro
a legislação vigente. Busca-se, com este estudo, apresentar mecanismos que garantam, ao
adolescente, o direito à liberdade religiosa e
a permanecer com o seu credo (religioso ou
não) na vigência das ações socioeducativas.
No entanto, considera a existência de concepções concorrentes de assistência religiosa que
não fazem apenas parte do imaginário cristão
brasileiro, mas estão ancoradas em pontos da
legislação vigente, endossando tanto a concepção de capelania quanto a de espiritualidade.
Assim, no capítulo 1, apresentamos uma discussão exaustiva da legislação vigente, tentando mostrar que a concepção de socioeducação
não contém qualquer referência a conteúdos
religiosos, ou seja, ela prescinde de qualquer
aporte religioso. Além disso, indicamos que
a assistência religiosa não está prevista para
todos os adolescentes, mas tão somente para
os que sintam necessidade de um suporte
religioso durante a passagem rápida (já que
esse é um pressuposto da socioeducação)
pelo Sistema Socioeducativo. É por isso que
se denomina assistência religiosa e não educação
religiosa ou capelania.
Em seguida é apresentada a metodologia adotada no estudo. Desde o início o propósito era
de replicar a aplicação dos instrumentos de
pesquisa utilizados no Rio de Janeiro (Simões,
2010), na pesquisa sobre a assistência religiosa
no Degase, e em outros quatro estados, sendo
cada um de uma região do Brasil (à exceção
da região Sudeste, já contemplada pelo estado fluminense). Em todas as regiões foram
entrevistados todos os agentes que operam a
assistência religiosa: os agentes institucionais,
representados pelos diretores ou representantes institucionais que operam a assistência
religiosa na Unidade; os assistentes religiosos;
e os adolescentes.
Os capítulos seguintes (3, 4, 5 e 6) buscam
tratar da posição de cada um dos agentes em
relação às concepções vigentes de assistência
religiosa: de capelania, de espiritualidade e
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nem sempre é clara e unívoca. No caso da
assistência religiosa, em particular, ambas
as questões se apresentam. A concepção de
capelania, fruto da aliança entre o Estado
Brasileiro e a Igreja Católica desde o século
XIX, foi atualizada em várias constituições ao
longo do século XX, não sendo inteiramente
revogada pela Constituição de 1988. Assim,
a perspectiva de organização de um serviço
religioso no interior das instituições do Estado, principalmente nas unidades militares,
prisionais e hospitalares, ainda é vigente no
imaginário e na prática social brasileira. Com
isso, em particular a Igreja Católica, e, mais
recentemente, as denominações evangélicas
atuam nas unidades do Estado, sem que isso
cause qualquer constrangimento aos representantes institucionais.
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da assistência religiosa, tal como definida na
lei. Os primeiros agentes investigados são os
diretores das Unidades. Neste sentido, a ênfase
desta obra é identificar a posição institucional,
ou seja, a compreensão que esses agentes
têm sobre o trabalho de assistência religiosa
e como eles os estruturam.

e de crença dos adolescentes. Assim, no capítulo 7, denominado “Filhos de Deus”, é realizada
uma avaliação geral dos principais “gargalos”
para a garantia do direito à assistência religiosa, assim como são apresentadas algumas
sugestões de como realizá-la, garantindo o
direito dos adolescentes.

A análise será dividida em duas partes: a
primeira (capítulo 3) tratará da gestão das
Unidades onde elas são de responsabilidade
exclusiva do Estado, particularmente no Amazonas, Bahia, Rio de Janeiro, Mato Grosso do
Sul e Rio Grande do Sul. Na segunda (capítulo
4), os estados selecionados são aqueles em
que as Unidades do Sistema Socioeducativo
têm gestão compartilhada entre Estado e uma
instituição da sociedade civil — Ceará, Espírito
Santo, São Paulo, Santa Catarina. Em todos
eles, o compartilhamento da gestão ocorreu
com uma instituição que não pertencia apenas
à sociedade, estando também vinculada a
um grupo religioso. Assim, nestes casos, mais
intensamente que nos demais, era importante
identificar como ocorre a garantia do direito
dos adolescentes à assistência religiosa.

Entretanto, ao observar as fotos que registram
a realização das atividades de assistência religiosa, é possível notar instituições que ainda
guardam estruturas das antigas Febems (Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor), onde
os adolescentes encontram-se, literalmente,
aprisionados. Em algumas unidades podemse perceber jovens em celas isoladas e escuras.
Assim, ainda que este não fosse o foco desta
pesquisa, a incursão ao campo das Unidades
do Sistema Socioeducativo revelou um conjunto amplo de outros descumprimentos dos
direitos dos jovens em privação de liberdade.
A afirmação de que há infração de direito
contra os adolescentes nas atividades de assistência religiosa é, então, apenas a reafirmação
de uma realidade que se busca alterar e que
está em construção desde a promulgação do
Eca. Desta forma, sem ter a intenção de repisar
as fragilidades ainda persistentes nos Sistemas
Socioeducativos Estaduais, mas também sem
razões para escondê-las, este trabalho tenta
avançar no esclarecimento do sentido que
a assistência religiosa passa a ter de acordo
com os princípios da socioeducação. Com
isso, espera-se que novas formas de ação e
implantação dos trabalhos se façam, seguindo
os princípios da Proteção Integral e do Direito
à Liberdade Religiosa.

No capítulo 5, busca-se identificar a posição
2
dos assistentes religiosos e como eles se
relacionam com a posição institucional; no
capítulo 6, o enfoque é nos adolescentes. Se
nos dois primeiros casos (agentes institucionais e assistentes religiosos) há um dilema
sobre qual das três concepções de assistência
religiosa se deve seguir, os adolescentes não
são informados de quais são os seus direitos
e se submetem aos ditames institucionais,
participando de atividades que nem sempre
estão de acordo com as suas crenças ou com
os seus desejos.
Em todo o transcurso do texto, nossa intenção
é mostrar que, embora a legislação sobre assistência religiosa se oponha às noções de capelania e espiritualidade, há elementos dessas três
concepções coexistindo de forma tensionada.
Entretanto, o resultado existente termina por ir
ao encontro dos direitos de liberdade religiosa

2
O leitor observará que
não foram utilizadas todas
as variáveis dos questionários
dos assistentes religiosos e dos
adolescentes (principalmente
as abertas) na escrita do texto.
A ausência dessas questões
não afetou a compreensão do
fenômeno estudado, embora a
sua apropriação possibilitasse
maior profundidade em algumas análises. A “opção” por
deixar de considerá-las deve-se
ao tempo curtíssimo de redação deste documento (entre
julho e agosto de 2010).
*Coordenadores do projeto:
Pedro Simões
Coordenador Nacional
Possui graduação e mestrado
em Serviço Social (UFRJ).
Doutor em Sociologia (Iuperj,
2004). Professor da Escola de
Serviço Social (1997), atuando
no Departamento de Métodos
e Técnicas e no Programa
de Pós-Graduação em Serviço Social/UFRJ. Professor
Convidado do Programa de
Pós-Graduação em Psiquiatria
e Saúde Mental/UFRJ. Pesquisador Associado do Instituto
de Estudos da Religião.
Claudia Regina Brandão Sampaio Fernandes da Costa
Coordenadora no Amazonas
Possui graduação em Psicologia e mestrado em Educação.
Doutora em Ciências/Saúde
Pública pela Escola Nacional
de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo
Cruz/RJ (ENSP/FIOCRUZ),
tendo sido bolsista do CNPq.
Atualmente é professora adjunta do Departamento de
Psicologia da Universidade
Federal do Amazonas e integra o quadro permanente
de docentes do Programa de
Mestrado em Psicologia da
mesma universidade.
Vera Leonelli
Coordenadora na Bahia
Advogada, cofundadora e
coordenadora do Juspopuli — Escritório de Direitos
Humanos, organização que
tem por finalidade contribuir
para a democratização do

Sandra Maria Francisco
de Amorim
Coordenadora no Mato Grosso do Sul
Psicóloga, Professora Adjunta
do Curso de Psicologia do
Departamento de Ciências
Humanas da Universidade
Federal de Mato Grosso do
Sul. Mestre em Psicopatologia
e Psicologia Clínica pelo ISPA/
Lisboa-PT, título revalidado
pela UNB. Atua na área dos
direitos humanos, saúde mental, infância, adolescência
e violência. Coordenadora
Técnica do Projeto de Formação
Continuada de Socioeducadores,
do Programa Escola de Conselhos da UFMS. Pesquisadora
do CREIA — Centro de Referência de Estudos da Infância e
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conhecimento sobre o Direito
e a construção da justiça.     
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atividade religiosa do grupo Pastoral Carcerária, da
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O ponto de partida deste estudo é identificar
qual a importância da religião na proposta
de socioeducação apresentada pela SDH/
SPDCA. Esta preocupação inicial tem um
fundamento empírico: na pesquisa realizada no Sistema Socioeducativo do Rio de
Janeiro (Degase), os diretores de Unidades,
os funcionários que atuavam junto aos adolescentes e os próprios agentes religiosos
consideravam as atividades religiosas nas
Unidades de Internação como parte da ação
socioeducativa. Portanto, a proposta de socioeducação contemplava a incorporação de
valores religiosos.
Por outro lado, a impressão que se tinha antes de iniciar este projeto é a de que há uma
diferença muito significativa entre a proposta
de socioeducação e a de assistência religiosa.
Enquanto a primeira deve ser necessariamente
laica e baseada em valores republicanos e
universais, dentro de um contexto penal, a
segunda diz respeito à esfera privada e de
crenças dos adolescentes, tendo como base a
necessidade por eles manifestada. Enquanto a
primeira está voltada para a reinserção social
dos adolescentes em seus contextos comunitários, a segunda tem como princípio atender
aos jovens na situação de excepcionalidade
em que se encontram — a de estarem privados
de liberdade.
O risco de se associar socioeducação e assistência religiosa está em fazer com que as
ações do Estado percam seu caráter laico e,
ao mesmo tempo, infrinjam os direitos dos
jovens que, por opção, vontade ou qualquer
outra razão, não desejem estar submetidos
às práticas e a um discurso religiosos. Se a
socioeducação impõe-se aos adolescentes em
razão do flagrante delito por eles cometi-

dos, a assistência religiosa, por outro lado,
configura-se como uma opção para aqueles
que assim a desejem.
Portanto, de partida faz-se mister o esclarecimento de ambas as esferas para que se identifique o âmbito de cada uma delas. Se ao leigo
pode parecer que uma “boa” socioeducação
só pode existir alicerçada em bases religiosas,
ao agente público e aos religiosos que desejam estabelecer suas práticas com os jovens,
ao contrário, é preciso que saibam qual o
significado de cada uma dessas práticas de
modo a não ferir e entrar em contradição com
os interesses daqueles que desejam assistir:
os próprios adolescentes.
Assim, os dois próximos itens configuram
cada uma dessas esferas de atuação junto aos
jovens, buscando evidenciar suas especificidades. Primeiro será tratada a socioeducação e,
em seguida, a assistência religiosa.

3

Socioeducação

A Secretaria de Direitos Humanos (SDH/
SPDCA) buscou regulamentar os princípios
estabelecidos no Estatuto da Criança e do
Adolescente (Eca), instituído pela Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990. Pautado na
Convenção Internacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente de 1989 — realizada
há 20 anos, portanto — o Estatuto instala no
Brasil a Doutrina da Proteção Integral, abolindo o Código de Menores (Lei nº 6.697/1979).
Fundamentado na Doutrina da Situação Irregular, o Código era dirigido aos “menores”
abandonados, infratores, inadaptados, vítimas de violência, considerados em “situação
irregular”. A mudança de referência no plano

3
Este item foi baseado
no Sinase (2006) e nas
publicações da SDH de
2006, a saber: Por uma
Política de Execução das
Medidas Socioeducativas; As Bases Éticas da
Ação Socioeducativa; Os
Regimes de Atendimento
no Estatuto da Criança
e do Adolescente; Socioeducação – Estrutura e
Funcionamento da Comunidade Educativa; e Parâmetros para a formação
do Sócio-Educador. Todas
essas publicações foram
coordenadas por Antonio
Carlos Gomes da Costa,
conforme consta na bibliografia deste trabalho.

O Sinase está pautado nas normativas nacionais (Constituição Federal, Estatuto da
Criança e do Adolescente, Plano Nacional
de Promoção, Proteção e Defesa do Direito
de Crianças e Adolescentes à Convivência
Familiar e Comunitária e do Programa Nacional de Direitos Humanos) e internacionais
(Declaração Universal dos Direitos Humanos,
Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, Sistema
Global e Sistema Interamericano dos Direitos
Humanos: Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil,
Regras de Beijing, Regras Mínimas das Nações
Unidas para a Proteção dos Jovens Privados
de Liberdade.
Em síntese,

Avançando nesta discussão, a SDH publicou,
em 2006, um conjunto de estudos sobre o
Sistema Socioeducativo brasileiro. Nesse
mesmo ano foi publicado o Sinase (Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo),
visando a estabelecer parâmetros para a
ação socioeducativa, embora não tendo for4
ça de lei . Com tais publicações, entretanto,
a SEDH/ SPDCA buscou estabelecer o que
se pretendia com as ações socioeducativas
para os jovens internados nas Unidades de
Internação, Semiliberdade ou Internação
Provisória no país.

4
O Sinase transformou-se em um Projeto
de Lei, mas ainda não
havia sido aprovado pelo
legislativo brasileiro até
a redação deste trabalho
(em agosto de 2010).

O Sinase é fruto de uma construção coletiva que ocorreu em todo o Brasil durante
muitos anos e envolveu governo, sociedade
civil e especialistas na área. Com o Sistema,
que propõe o desenvolvimento de uma ação
socioeducativa sustentada nos princípios dos
direitos humanos, criam-se as condições possíveis para que o adolescente em conflito com
a lei deixe de ser considerado um problema,
um sujeito “irregular”, para ser compreendido
como uma prioridade social. Tal substituição
representou uma opção pela inclusão social
do adolescente em conflito com a lei como
um sujeito de direitos e não mais um mero
objeto de intervenção, como era no passado
(SINASE, 2006).

a implementação do Sinase objetiva
primordialmente o desenvolvimento de
uma ação socioeducativa sustentada nos
princípios dos direitos humanos. Defende,
ainda, a ideia dos alinhamentos conceitual, estratégico e operacional, estruturada,
principalmente, em bases éticas e pedagógicas (SINASE 2006, p. 16).

Constata-se, entretanto, que os avanços que
vêm ocorrendo no registro legal não estão
plenamente incorporados ao cotidiano das
ações dos operadores das políticas públicas
destinadas a assistir essa população, bem
como nas demais práticas da nossa sociedade. A materialização de dispositivos legais
passa necessariamente por mudanças de
concepções. Sabe-se que modos de pensar
e agir enraizados em uma cultura são construções históricas que não se transformam
instantaneamente. Nessa perspectiva, a visão
de socioeducação será extraída, preferencialmente, deste documento.

A Socioeducação no Sinase
Os princípios que regem a socioeducação
estão consubstanciados na Constituição Federal
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legal provocou uma extensa transformação
nas áreas jurídica, social e política, por colocar crianças e adolescentes como sujeitos de
direitos especiais, com prioridade absoluta no
atendimento e pela observância da condição
peculiar de pessoas em desenvolvimento.
Desde então, com a adoção da Proteção
Integral em substituição ao velho modelo
da “situação irregular”, o trato das circunstâncias envolvendo adolescentes autores de
atos infracionais também se transformou.
Ainda que enfrentando muitas resistências
por alguns segmentos sociais, a passagem da
condição de “menor” para a de “cidadão” e o
desenvolvimento de uma nova cultura sobre
a criança e adolescente têm sido o norteador
do atendimento socioeducativo.
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Brasileira e no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de se fundamentarem nas convenções
internacionais das quais o Brasil é signatário,
a saber: Convenção da ONU sobre os Direitos
da Criança; Sistema Global e Sistema Interamericano dos Direitos Humanos: Regras Mínimas
das Nações Unidas para Administração da Justiça
Juvenil — Regras de Beijing; Regras Mínimas das
Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados
de Liberdade.
Esses princípios são amplos e devem ser implantados através dos projetos pedagógicos
desenvolvidos pelo Sistema Socioeducativo de
cada estado da federação. Ao todo, são dezesseis os princípios que regem a socioeducação
(cf. capítulo 3 do Sinase). No entanto, apenas
alguns referem-se mais diretamente às ações
socioeducativas. São eles:
1. a garantia dos direitos humanos aos
adolescentes (Princípio 1) e, portanto, a
superação da visão que o considera apenas
a partir do seu ato infracional; além disso,
a atribuição dos direitos humanos aos
adolescentes considera que sua situação
“peculiar de desenvolvimento” não os coloca em uma posição de tutelado e nem
de inferioridade, tal como estabelecido no
Código de Menores, mas como um sujeito
de direitos (Princípio 3);
2. a responsabilização da família, da sociedade e do Estado na promoção e defesa
dos direitos das crianças e dos adolescentes
(Princípio 2), de modo a fortalecer as redes
sociais de apoio no atendimento ao adolescente em conflito com a Lei, superando
práticas assistencialistas e coercitivas;
3. a priorização do atendimento à criança
e ao adolescente (Princípio 4), sendo atribuídos a eles todos os direitos previstos
no Eca.
4. a máxima brevidade e excepcionalidade
na restrição da liberdade e na execução
das medidas socioeducativas (Princípio

7), ou seja, a restrição da liberdade deve
ser tida apenas em último caso e no menor
tempo possível;
5. a inclusão social do adolescente do
modo mais célere possível (Princípio 9),
articulando serviços — governamentais e
não governamentais — no atendimento
às necessidades sociais dos adolescentes
(Princípio 10), através das políticas de
atenção à infância e juventude. Portanto,
a preferência deve ser dada às ações que
visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários (Princípio 9).
Os demais princípios tratam de questões relativas à Legalidade (Princípio 5), ao Respeito ao
Processo Legal (Princípio 6), à Incolumidade,
Integridade Física e Segurança (Princípio 8),
ao Atendimento ao Deficiente (Princípio 11),
à Municipalização do Atendimento (Princípio
12), à Descentralização Político-Administrativa (Princípio13), à Gestão Democrática
(Princípio 14), à corresponsabilização do
financiamento (Princípio 15) e à Mobilização
da Opinião Pública (Princípio 16).
Portanto, o conteúdo da ação socioeducativa
não é previsto pelos princípios, mas balizado
por eles. Entre esses, alguns se destacam: aos
adolescentes em conflito com a lei são assegurados os mesmos direitos que aos outros;
deve-se buscar e mobilizar todos os recursos
governamentais e não governamentais para a
rápida reintegração social; deve-se optar sempre pelas medidas que fortaleçam os vínculos
familiares e comunitários; e as medidas devem
ser as mais breves possíveis, com a restrição de
liberdade somente em último caso. Não há, entretanto, qualquer menção à importância da religião
nesses princípios. O que se propõe como ação
socioeducativa é a afirmação do adolescente
enquanto portador de direitos, superando as
visões paternalistas e tuteladoras e buscando
sua rápida reinserção social.
No capítulo 6 do Sinase estão estabelecidos os
Parâmetros da Gestão Pedagógica no Atendi-

Essas diretrizes reforçam os princípios que
orientam as medidas socioeducativas adicionando alguns elementos importantes — como
o respeito não só aos direitos dos adolescentes, mas à sua individualidade — através do
Pia e da incorporação das questões relativas
à diversidade cultural, racial, de gênero e de
orientação sexual. Além disso, asseguram aos
jovens a posição de sujeitos, abrindo-lhes a
possibilidade de avaliação das medidas socioeducativas (Diretriz 3). Não há, novamente,
nenhuma menção a religião entre as diretrizes.
Os princípios e diretrizes da ação socioeducativa são desdobrados em oito eixos principais,
a saber: 1. Suporte Institucional e Pedagógico;
2. Diversidade Étnico-Racial, Gênero e Orientação Sexual; 3. Educação; 4. Esporte, Cultura
e Lazer; 5. Saúde; 6. Abordagem Familiar e
Comunitária; 7. Profissionalização/ Trabalho/
Previdência; 8. Segurança. Novamente, os Eixos
não abordam o tema da religião e da assistência religiosa. Portanto, entre as diretrizes gerais que
regem a proposta de ação socioeducativa há
o desenho de um novo olhar para o jovem e
para o desenvolvimento do seu processo junto
às Unidades de Internação que não contempla
a proposta de incorporação de princípios e
valores religiosos. A ausência de referências nos
princípios, nos parâmetros da ação pedagógica e nas diretrizes não significa que o Sinase

não mencione questões relativas a religião.
É o que se abordará no item a seguir.

Religião e Espiritualidade
no Sinase
Em todo o Sinase não há menção à religião
nos princípios, nos parâmetros da ação pedagógica e nas diretrizes, como visto acima.
No entanto, há uma referência à diversidade
religiosa, quando trata do Princípio do Direito
Humano.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos consagrou inúmeros valores que
passaram a ser adotados por diversos
diplomas, sistemas e ordenamentos jurídicos. Liberdade, solidariedade, justiça
social, honestidade, paz, responsabilidade
e respeito à diversidade cultural, religiosa,
étnico-racial, de gênero e orientação sexual
são os valores norteadores da construção
coletiva dos direitos e responsabilidades
(SINASE, 2006, p. 25 - grifo adicionado).
A menção à liberdade religiosa ocorre em referência à Declaração Universal dos Direitos
Humanos. Seguindo o conjunto de direitos
previstos na Declaração, a ação socioeducativa
deve pressupor a existência da diversidade religiosa entre os jovens atendidos. Além dessa,
há outra referência a religião, agora centrada
na assistência religiosa nas Dimensões Básicas
do Atendimento Socioeducativo, novamente
no item referente aos Direitos Humanos:
As entidades e/ou programas de atendimento socioeducativo deverão oferecer e
garantir o acesso aos programas públicos e
comunitários (de acordo com a modalidade de atendimento): escolarização formal;
atividades desportivas, culturais e de lazer
com regularidade e frequência dentro e
fora dos programas de atendimento; assistência religiosa; atendimento de saúde na
rede pública (atendimento odontológico;
cuidados farmacêuticos; inclusão em atendimento à saúde mental aos adolescentes
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mento Socioeducativo. Entre as diretrizes definidas ali, ressaltam-se: a prevalência da ação
socioeducativa em contraposição aos aspectos
sancionatórios; a necessidade de se estabelecerem projetos pedagógicos nas Unidades
do Sistema Socioeducativo; participação dos
adolescentes na construção, monitoramento e
avaliação das ações socioeducativas; respeito
à singularidade dos adolescentes, através de
um Plano Individual de Atendimento (PIA);
incorporação de questões relativas à diversidade cultural, à igualdade racial, de gênero e
orientação sexual nos fundamentos teóricometodológicos dos programas de atendimento
socioeducativo; participação da família e da
comunidade na experiência socioeducativa.
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que dele necessitem, preferencialmente, na
rede SUS extra-hospitalar; à saúde reprodutiva e sexual, ao tratamento de doenças
crônicas e cuidados especiais à saúde);
inserção em atividades profissionalizantes e
inclusão no mercado de trabalho, inclusive
para os adolescentes com deficiência em
conformidade com o Decreto nº 3.298 de
20 de dezembro de 1999 (SINASE, 2006 ,
p. 52-53 - grifo adicionado).
Nesse caso, as entidades de atendimento socioeducativo devem prover a assistência religiosa,
assegurada como um direito humano daqueles
que se encontram em suas dependências. A
socioeducação é a ação pedagógica de assegurar tal direito, tendo em vista a diversidade
religiosa existente entre os jovens.
O Sinase também faz uma referência à espiritualidade no eixo relativo ao suporte
institucional e pedagógico, especificamente
quando trata das entidades executoras da
internação provisória e da medida socioeducativa de internação: “3) oferecer atividades
de espiritualidade, respeitando o interesse dos
adolescentes em participar” (SINASE, 2006,
p. 57). Esse item não se refere, no sentido
estrito, às religiões ou à assistência religiosa.
É a única menção, em todo o documento, ao
conceito de “espiritualidade” — incorporado
ao eixo Suporte Institucional, que remete ao
apoio que a instituição deve fornecer às ações
socioeducativas. É neste contexto que surge a
alusão à espiritualidade. O que essa alusão
pode significar?
A concepção ampla de espiritualidade não está
relacionada às ações socioeducativas nem no
Eca e nem na Constituição Brasileira. Se não
são atividades religiosas, a que essa noção de
espiritualidade remete? “Assistência religiosa”
não é o mesmo que “atividades de espiritualidade”. Enquanto a primeira está prevista em
lei, a segunda não encontra respaldo legal,
assim como não é legitimada em nenhuma
parte do Sinase. Portanto, essa referência traz
uma mensagem difícil de ser interpretada.

Como foi visto, a proposta de socioeducação
não se reporta à “espiritualidade” e, portanto,
não a pressupõe.
No Estatuto da Criança e do Adolescente, a única
5
menção ao lema “espiritual” encontra-se
em:
o

Art. 3 A criança e o adolescente gozam de
todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata esta lei, assegurandose-lhes, por lei ou por outros meios, todas
as oportunidades e facilidades, a fim de
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições
de liberdade e de dignidade.
Segundo Vasconcelos (2006), o conceito de
espiritualidade refere-se “à experiência de
contato com esta dimensão que vai além
das realidades consideradas normais da vida
humana. Que as transcende. Seria a arte e o
saber de tomar o viver orientado e impregnado
pela vivência da transcendência” (2006, p.
30). O autor afirma, ainda, que o conceito
de transcendência remete “a uma dimensão,
não imediatamente percebida, da realidade
concreta, material e cotidiana da existência”
(idem, p. 31).
A experiência da espiritualidade pode ou não
estar vinculada a uma religião. Dentro das
unidades de privação de liberdade, o artigo
3º do Eca fica garantido com a assistência
religiosa (como se verá a seguir); quando isso
não ocorrer, como o Sistema pode facultar o
desenvolvimento espiritual daqueles que estão
internados?
Mesmo quando a noção de espiritualidade
não está relacionada a uma religião específica,
ela congrega um conjunto de crenças sobre a
transcendência. Neste caso, as crenças dos
adolescentes devem ser preservadas e garantidas, quaisquer que sejam, e nem sempre
elas contemplam a identificação de uma
realidade transcendente; por outro lado, não

5
A menção ao lema
“espiritual” significa que
foi realizada uma busca
em todo o documento
visando a identificar palavras que tivessem como
raiz “espiritual”, como
espiritualidade, espiritualista etc.

A pergunta que fica, então, é a seguinte: como
promover “atividades de espiritualidade”
sem privilegiar um conjunto de crenças sobre
outros? O que significa “o respeito ao interesse dos adolescentes em participar”? Que
as atividades serão destinadas apenas a um
grupo de adolescentes? Como saber quais as
crenças espirituais desses jovens? As questões
deixam a impressão de que o tema da espiritualidade no Sinase está fora de contexto. A
confusão semântica seria evitada caso o texto
do documento fosse alterado para: “promover
assistência religiosa, respeitando o interesse
dos adolescentes em participar”, tal como
expresso no Eca, nos artigos que tratam das
Unidades de Privação de Liberdade.

6
Antonio Carlos Gomes da Costa passou pela
administração da Febem
de Ouro Preto e do Estado
de Minas Gerais, foi oficial
de projetos do Unicef e da
OIT. Trabalhou como perito no Comitê dos Direitos
da Criança da ONU, em
Genebra (Suíça) e participou, no Brasil, do grupo
de redação do Eca.
7
A ordem dos documentos é estabelecida pela
própria SDH e indicada na
apresentação dos mesmos.

No anexo do Sinase há ainda uma referência a
religiosidade, ao tratar dos projetos arquitetônicos das unidades: “1) elaborar o programa
arquitetônico da Unidade de atendimento socioeducativo de forma que os setores previstos
possibilitem um fluxo ordenado de pessoas e
veículos, a saber: (...) lazer, esportes, cultura
e religiosidade” (SINASE, 2006, p 96).
Na última menção, volta-se à concepção vinculada a religião, deixando de abordar a questão
da espiritualidade. No entanto, a indicação
refere-se à religiosidade, ou seja, às práticas
religiosas, como cultos, orações, celebrações
etc. Assim, quer a religião seja realizada através
da assistência religiosa, quer seja resultado

da ação individual de algum adolescente, é
importante resguardar um local apropriado
para que essas manifestações ocorram.
Ao observar todas as referências existentes aos
verbetes “religião”, “religiosidade”, “espiritual”
e “espiritualidade”, nota-se que a preocupação
existente no Sinase é de resguardar a diversidade religiosa, os direitos dos adolescentes
à prática dos seus cultos, da sua espiritualidade em locais destinados para este fim,
assim como garantir a existência das práticas
de assistência religiosa. Não há, portanto, a
incorporação de nenhuma religião em particular ou de qualquer trabalho inter-religioso
ou ecumênico junto aos jovens, uma vez que
o respeito ao desejo neste campo é remetido
aos Direitos Humanos.
Embora o Sinase seja o documento-síntese
dos esforços da SDH para formulação de uma
política de ação socioeducativa, a secretaria
publicou, durante o ano de 2006, cinco outros
textos que tratam do mesmo tema. Todos foram organizados por Antonio Carlos Gomes
6
da Costa . Vejamos se há alguma referência à
religião nesses outros documentos.

Outros Documentos
7

O primeiro documento publicado foi Por
uma Política Nacional de Execução de Medidas
Socioeducativas. Nele há duas menções a religião: a primeira encontra-se no capítulo 2,
quando se trata de definir a adolescência,
onde se encontra a passagem: “educadores,
psicólogos, religiosos, parentes e amigos são
mobilizados em favor do jovem” (2006, p.
23). Nesta passagem há uma referência de
que todos os agentes sociais devem atuar
em favor do jovem, evitando que o mesmo
se envolva em situações de risco social, ou
socorrendo-o quando necessário.
A segunda menção que integra o documento
encontra-se no texto complementar Exercício da
Autoridade no Mundo do Ato Infracional, redigido
por Edson Seda, que afirma:
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cabe ao Sistema Socioeducativo entrar no
âmbito privado das crenças particulares sobre
a espiritualidade (transcendência) ou religiosidade dos adolescentes, pois esta é matéria
de foro íntimo. Assim, a maneira de facultar
o desenvolvimento espiritual aos adolescentes
é a não interferência no conjunto de crenças,
permitindo sua livre expressão. Portanto, nos
casos em que o adolescente manifestar o
desejo ou a necessidade de desenvolver a sua
espiritualidade com o auxílio de algum líder
religioso ou espiritualista é que cabe a ação
do Sistema Socioeducativo , que deve atuar
no provimento dessa necessidade.
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O problema básico é que as pessoas percebem de forma diferenciada a realidade
em que todos vivem. Nesses casos, uns
querem reagir ao crime (ou a certos crimes)
segundo a lei de Talião (olho por olho,
dente por dente); outros querem prevenir
a criminalidade como fenômeno social
de ampla envergadura; outros querem
prevenir que o infrator volte a delinquir;
outros, ainda, preferem que se reforme a
conduta do transgressor (sendo que, neste
último caso, uns querem controle social
do infrator; outros querem reforma ética;
outros, reforma religiosa). Essas opções
se misturam confusamente na vida real
(2006, p. 42).
A reforma religiosa como meio de reação ao
crime é vista de forma inadequada pelo autor. A essa e às demais propostas de reação,
Seda propõe opções como: reduzir o sistema
prisional; aumentar as obrigações do infrator
de realizar tarefas que compensem o dano
cometido; restringir direitos, entre outros.
Todavia, no capítulo que trata das bases
conceituais do Sistema de Administração da
Justiça Juvenil não alude a religião, espiritualidade ou religiosidade. As duas referências a
religião abordam questões tangenciais e não
se reportam à noção de socioeducação.
No segundo documento, As Bases Éticas da Ação
Socioeducativa, as três primeiras menções a religião encontram-se relacionadas à Declaração
Universal dos Direitos Humanos, ali parcialmente
transcrita. Assim, o texto aponta, em um primeiro trecho da Declaração, a defesa de uma
vida digna para “todos os seres humanos, sem
distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião
(...)” (2006, p 16), estendendo a observação aos artigos 16 (Direito ao Casamento
independente da Religião) e 18 (Liberdade de
Consciência, Crença e Religião).
Além dessas, há ainda duas referências ao
verbete “religião” e duas ao verbete “espiritual”. A primeira menção a religião reporta-se
à Convenção Internacional dos Direitos da

Criança, formalizada em 2 de setembro de
1990 pela ONU, quando afirma:
assim, para ser universalmente aceita, a
Convenção levou em conta as diferenças de
cultura, religião, regime político e grau de
desenvolvimento econômico dos diversos
países e regiões, de modo que seus dispositivos pudessem, realmente, ser universalmente aceitos (2006, p. 26).
A segunda menção refere-se às Regras Mínimas
das Nações Unidas para a Proteção de Jovens Privados
de Liberdade, aprovadas no Oitavo Congresso
das Nações Unidas sobre a Prevenção do
Delito e o Tratamento do Delinquente. Neste
item afirma-se que: “Todo jovem terá o direito de cumprir os preceitos de sua religião,
participar de cultos ou reuniões organizadas
no estabelecimento ou celebrar seus próprios
cultos e ter em seu poder livros ou objetos de
culto e de instrução religiosa de seu credo”
(2006, p. 37).
Em relação a “espiritual”, temos novamente a
menção à Convenção Internacional dos Direitos da Criança, quando afirma que:
A Convenção parte do reconhecimento
do valor intrínseco das crianças, enquanto
pessoas humanas em condição peculiar de
desenvolvimento, condição que faz delas
credoras de atenção e cuidados especiais
devido ao fato de: (...) não serem seres
humanos em pleno desenvolvimento físico,
mental, afetivo e espiritual (2006, p. 26).
E ainda que:
a Convenção permite que, em cada etapa de
sua evolução, em função de sua idade e da
sua maturidade, a criança e o adolescente
possam expressar e ter levada em conta a sua
opinião em assuntos que lhe dizem respeito.
Nessa mesma visão, enquadram-se, ainda,
os direitos de participar da vida cultural,
artística e espiritual, reunir-se, formar associações ou filiar-se a elas (2006, p.27).

No terceiro documento, Os Regimes de Atendimento no Estatuto da Criança e do Adolescente:
perspectivas e desafios, a única menção a religião
se dá quando o autor comenta os artigos
do Eca referentes às “Bases Jurídicas para a
Especificação dos Regimes de Atendimento”.
No conjunto dos textos comentados, o artigo
94 se refere a vinte obrigações das entidades
que desenvolvem programas de internação,
entre elas: “XII. Propiciar assistência religiosa
àqueles que desejarem, de acordo com suas
crenças;” (2006, p. 33). Por isso o comentário
do autor é vago no que tange ao tema da religião, afirmando tão somente que: “Privado da
liberdade, nem por isso o adolescente deve ser
privado da sua dignidade. Esse é o fundamento jurídico do elenco de obrigações a serem
cumpridas pelas entidades que desenvolvem
programas de internação” (2006, p. 33-34).
No penúltimo texto, intitulado Socioeducação,
há uma sessão específica para o comentário
dos artigos do Eca sobre as determinações da
lei no que tange às medidas socioeducativas
de internação. A referência a religião aparece
no artigo 124, que trata dos direitos dos
adolescentes privados de liberdade. Dentre os
dezesseis direitos elencados, consta “receber
assistência religiosa, segundo a sua crença,
e desde que assim o deseje” (2006, p. 37).
No comentário àquele artigo, o autor afirma
que há três grupos de direitos conferidos aos
adolescentes privados de liberdade. No primeiro constam direitos diante da Justiça da
Infância e da Juventude, como ser informado
de sua situação processual sempre que solicitar; No segundo, direitos perante a direção e
a equipe da unidade de internação, no dia a

dia do atendimento socioeducativo, como ser
tratado com dignidade e respeito, ter acesso
à higiene e asseio pessoal, receber escolarização e profissionalização, além de receber
assistência religiosa; o terceiro grupo, por fim,
traz os direitos em relação aos seus vínculos
com a família e a comunidade, como receber
visitas ao menos semanalmente e ter acesso
aos meios de comunicação social. Portanto,
a assistência religiosa está prevista como um
direito do adolescente em relação à direção e à
equipe da unidade, constituindo-se enquanto
serviço a que ele pode ter acesso.
O mesmo capítulo se refere, ainda, às bases
para a estruturação da ação socioeducativa na
unidade de internação. Essa parte do documento é subdividida em três itens: “bases éticas”,
“bases pedagógicas” e “bases organizacionais”.
É na segunda que há a indicação de que as atividades religiosas e espirituais, “sempre facultativas e de acordo com a crença dos educandos”,
“são importantes para o encontro com o lado
transcendente da vida, com os mistérios da
existência humana, oferecendo-lhes referenciais
de vida” (2006, p. 47).
Aqui o texto apresenta uma variante. Se até o
momento todas as questões relativas a religião
estavam ancoradas no Eca, neste caso há um
julgamento de valor do autor, que considera
que as “atividades religiosas e espirituais são
importantes para os adolescentes, propiciando-lhes o “encontro com o transcendente”
(espiritualidade) e oferecendo-lhes “referenciais de vida” (moral). Mesmo afirmando
anteriormente que as atividades religiosas e
espirituais são facultativas e depois de redigir
três documentos sobre o tema, o autor as
incorpora às bases pedagógicas, o que não
encontra respaldo no Eca e no Sinase. Além
disso, as bases pedagógicas devem ser as mesmas para todos, independentemente da crença
— espiritual ou religiosa — do adolescente e
dos educadores.
A referência confunde mais que esclarece.
Além de associar “religião” e “espiritualida-
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Para além do que foi indicado, no documento As Bases Éticas da Ação Socioeducativa não
há nenhuma outra referência a religião ou à
espiritualidade. Todas elas estão referidas a
normativas que asseguram o direito dos jovens
de participarem dos cultos de acordo com
os preceitos das suas religiões e com as suas
crenças. Neste sentido, estão de acordo com
a socioeducação.
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de”, que não necessariamente têm os mesmos
significados (como já visto anteriormente),
cria para os educadores um problema: que
conjunto de valores e crenças devem ser
transmitidos aos adolescentes? É possível
imaginar que educadores e educandos,
religiosos e não religiosos, espiritualistas e
ateus comunguem de “crenças comuns”? Na
prática, os socioeducadores devem transmitir
o que consideram como espiritualidade ou
o que for estabelecido como tal? Ademais,
como incorporar um elemento facultativo
na base pedagógica da ação socioeducativa?
A próxima alusão encontra-se no capítulo
sobre “o ferramental teórico-prático da socioeducação”. As ferramentas socioeducativas
são subdivididas em três principais dimensões:
pessoal, cidadã e produtiva. A última apresenta as seguintes seções: “itinerário entre o
mundo da educação e o mundo do trabalho”;
“os pilares da educação”; “os códigos da
modernidade”; e “valores, protagonismos e
trabalhabilidade: uma relação de convergência
e complementaridade”. O penúltimo item se
refere à religião.
Entre os “códigos da modernidade” — tidos
como uma das ferramentas teórico-práticas
da socioeducação —, encontram-se “as competências mínimas que o educando precisa
desenvolver não apenas para ingressar no
mundo do trabalho, mas também para viver
e conviver em nossa atual sociedade” (2006,
p. 95). O autor passa a enumerar e comentar
vários “códigos”, entre eles: domínio da leitura
e da escrita, capacidade de fazer cálculos e
resolver problemas, capacidade de analisar,
sintetizar e interpretar dados, entre outros. O
último “código” mencionado é a “capacidade
de planejar, trabalhar e decidir em grupo”. Para
ele, a relevância existe na medida em que “saber
associar-se, saber trabalhar e produzir em equipe, saber coordenar são saberes estratégicos
para a produtividade e fundamentais para a
democracia” (2006, p. 98). Aqui se encontram
as “atividades complementares da socioeducação” que “incluem e ultrapassam a dimensão

da educação em geral e profissional”. Entre
elas estão: educação pela arte, pelo esporte,
ambiental, afetivo-sexual, pela comunicação,
para o turismo, empreendedorismo juvenil e
educação religiosa. Somente neste último caso, há
um parênteses indicando que se trata de uma
atividade de caráter facultativo (cf. p. 98).
A referência não é mais à promoção de atividades religiosas e espirituais, mas de “educação religiosa”. Como se pode observar, este
documento distingui-se dos demais. É possível
pensar a socioeducação com base na educação
religiosa? Esse é o âmbito educacional que
se almeja? É possível pensar que a educação
religiosa seja um complemento, de forma que
os indivíduos assimilem competências mínimas
para ingressar no mundo do trabalho?
O documento não detalha como a incorporação desses elementos — de espiritualidade
e educação religiosa — pode e deveria ser realizada, tampouco as relações que poderiam
estabelecer com a assistência religiosa — esta,
sim, um direito dos adolescentes referendado
na legislação brasileira e nos tratados internacionais. Além disso, em vez de promover
um aprofundamento sobre o significado da
assistência religiosa, os documentos direcionam a discussão da religião para o campo da
espiritualidade e da educação religiosa, sem
consonância com a Legislação.
No último texto, intitulado Parâmetros para a
Formação do Socioeducador, há algumas referências à assistência religiosa. Na primeira delas,
afirma-se que
A natureza essencial da ação socioeducativa é a preparação do jovem para o convívio social.
A escolarização formal, a educação profissional, as atividades artístico-culturais,
a abordagem social e psicológica de cada
caso, as práticas esportivas, a assistência
religiosa e todas as demais atividades
dirigidas ao socioeducando devem estar
subordinadas a um propósito superior e
comum: desenvolver o seu potencial para ser e

Nessa passagem, a atividade de assistência
religiosa encontra-se apenas como uma, entre
outras asseguradas aos adolescentes visando
ao restabelecimento das condições para o seu
convívio social. Nos Fundamentos Pedagógicos da ação socioeducativa, afirma-se que
“a medida da internação deve privar o jovem
sócio-educando do direito de ir e vir mas, não,
da liberdade de opinião, de expressão, de crença religiosa, de sua individualidade e de sua
integridade física, psicológica e moral” (2006,
p. 19). Aqui há apenas o reconhecimento do
direito à liberdade religiosa dos adolescentes,
sem que lhes seja imposta nenhuma educação
religiosa ou estímulo à espiritualidade.
Nos Parâmetros, há ainda um item específico
sobre a Assistência Religiosa. Nele, o autor
inicia citando o item XII do Artigo 94 do Eca:
“cada educando tem — desde que manifeste
livremente sua vontade — direito de receber
assistência religiosa segundo sua crença”
(2006, p. 38). Entretanto, em vez de evidenciar o significado do tema proposto, o autor
afirma: “Isso, porém, não basta. A dimensão
da espiritualidade precisa ser mais bem trabalhada e desenvolvida nos socioeducandos”
(2006, p. 38). “Isso” a que o autor se reporta
é o texto da Lei (Eca).
O autor, que no documento Socioeducação
já havia incorporado elementos de espiritualidade e educação religiosa como parte da
ação socioeducativa (ainda que não de forma
obrigatória), nesta nova abordagem mostra
que o texto legal não é suficiente, segundo a
sua interpretação. A partir de tal prerrogativa,
passa, então, a introduzir a discussão da religiosidade e da sacralidade “sem colidir com
o caráter eminentemente laico da socioeducação” (2006, p. 38) e sem discutir propriamente
a assistência religiosa.

Para cumprir o que propõe — tratar da dimensão da espiritualidade sem colidir com
o caráter laico da socioeducação —, o autor
reporta-se à proposta de ética biofílica de Eric
Fromm. É uma preocupação de que a vivência
da espiritualidade dos educandos não desemboque em doutrinação e proselitismo religioso.
Assim, a assistência religiosa passa a ser vista
como uma ética do cuidado — autocuidado,
altercuidado, ecocuidado e transcuidado. O
Eca não trata de espiritualidade ou sacralidade, tampouco da ética biofílica, mas de
assistência religiosa. Desta forma, o autor do
documento em análise acrescenta, por sua
própria conta, essas outras “dimensões” ao
trabalho do socioeducador.
No capítulo X, sobre a “Interdimensionalidade
na Ação Socioeducativa”, ele afirma que
não se pode limitar a abordar o educando,
apenas, na dimensão do logos (razão),
cumpre-lhe abordar o destinatário de seus
esforços nas várias dimensões coconstitutivas do humano: o logos (razão), o pathos
(sentimento), o eros (corporeidade) e o
mytho (espiritualidade)” (2006, p. 62).
Ao abordar a dimensão Mytho, afirma o autor:
Como já vimos, a assistência religiosa
facultativa a cada educando segundo sua
crença é um aspecto importante mas não
é a única maneira de trabalhar a dimensão
de mythos no conjunto de oportunidades
educativas oferecidas aos educandos. Outra
forma de fazer isso — de maneira mais ecumênica e despida de conteúdo confessional
— é o cultivo da dignidade e da sacralidade
da vida como o mais amplo, profundo e
universal dos valores, gerando posturas de
autocuidado (cuidado consigo mesmo), altercuidado (cuidado com os outros), ecocuidado
(cuidado como o ambiente em que se vive)
e, finalmente, do transcuidado (conjunto de
crenças e valores provedores de significado
e de sentido à vida (ao estar-no-mundo) de
cada ser humano (2006, p. 63).
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conviver, isto é, prepará-lo para relacionarse consigo mesmo e com os outros, sem
quebrar as normas de convívio social
tipificadas na Lei Penal como crime ou
contravenção (2005, p. 11).
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Não cabe, neste estudo, uma avaliação da
incorporação das ideias de Fromm para a
formulação dos princípios da socioeducação,
movimento que o autor realiza por considerar
o texto da lei limitado em sua abordagem. Ao
contrário do que o texto sugere, o enfoque que
afirmamos aqui é de que os marcos legais são
suficientes para garantir a Proteção Integral
dos adolescentes, sem recorrência à educação
religiosa ou ao estímulo a uma “espiritualidade” difusa e dificilmente percebida entre os
adolescentes e entre os próprios socioeducadores. Em todos os textos analisados, o autor
sempre articula a assistência religiosa aos
marcos legais, sem, contudo, analisá-la com
propriedade e sem relacioná-la à sua proposta
particular para a incorporação da educação
religiosa e da espiritualidade, esboçada ao
longo dos documentos.
Como foi visto até aqui, no Sinase há uma única menção à espiritualidade que não guarda
relação com o espírito, distoando das referências ali contidas. Além disso, o trato da religião
é voltado também para assegurar a diversidade
religiosa, a assistência religiosa e espaços para
a expressão da religiosidade. Desta forma, a
proposta de socioeducação apresentada no
item 1.1.1. busca estabelecer uma outra forma
de trabalhar com os jovens em conflito com a
Lei, a compreendê-lo como um ser social e um
sujeito de direitos. A assistência religiosa é a
forma, encontrada e expressa na Lei, de garantia dos direitos dos adolescentes privados de
liberdade no que tange aos aspectos religiosos.
No próximo item, a concepção de assistência
religiosa será analisada em detalhes, de modo
que se torne compreensível o seu lugar na
proposta de socioeducação.

Socioeducativo é uma prerrogativa legal. Esse
direito é compartilhado por todos aqueles que
estão, por alguma razão, privados da possibilidade de acessar recursos de ordem religiosa,
tais como detentos, doentes hospitalizados e
militares em missão.
Há dois pressupostos que orientam as ações
de assistência religiosa: de um lado, a impossibilidade de o indivíduo buscar, por seus
próprios meios, o recurso religioso de que
se sente carente; de outro, o acerto de livre
vontade de receber a assistência. A lei mais
recente sobre o assunto é a de Nº 9.982, de 14
de julho de 2000, dispondo sobre “a prestação
de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos
estabelecimentos prisionais civis e militares”.
Em seu artigo primeiro, encontram-se esses
dois pressupostos para doentes e prisioneiros civis e militares. Em relação os enfermos,
afirma-se: “para dar atendimento religioso
aos internados”. No segundo, por sua vez,
encontramos: “desde que em comum acordo
com estes, ou com seus familiares no caso de
doentes que já não mais estejam no gozo de
suas faculdades mentais”.

Na Legislação em Geral

Portanto, parte-se do reconhecimento de que os
indivíduos em instituições de internação têm o
direito de receber a assistência religiosa de que
necessitem, respeitada a liberdade de crença de
cada um (artigo 5 da Constituição Federal Brasileira
— CFB, 1988). A própria CFB já previa “a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva” (artigo 5, CFB,
1988). Além disso, na Constituição Brasileira
consta ainda que é vedado à União, aos estados
e municípios, por um lado, “estabelecer cultos
religiosos ou igrejas, subvencioná-los” e, por
outro lado, “embaraçar-lhes o funcionamento
ou manter com eles ou os seus representantes
relações de dependência ou aliança, ressalvada,
na forma da lei, a colaboração de interesse
público” (artigo 19, CFB, 1988).

A provisão de assistência religiosa aos adolescentes internados em unidades do Sistema

Assim, é possível construir um conjunto de parâmetros que orientam a prática da assistência

Assistência Religiosa

Estes princípios demonstram um avanço em
relação à legislação de 1981 (Lei nº 6.923, de
29 de junho), que estabelecia parâmetros para
o cargo de Capelas Militares. A proposta de capelania contida na lei de 1981 é a mesma apresentada nos Decretos de 1971 (nº 5.711, de 8
de outubro); de 1946 (Decreto-Lei nº 8.921,
de 26 de janeiro; Decreto-Lei nº 9.505, de 23
de junho) e de 1944 (Decreto nº 6.535, de 26
de maio) e ratificada na Lei nº 7672/1988 e no
Acordo de 1989 entre o Brasil e a Santa Sé.

8
A não definição do
que vem a ser “interesse
público” abre a possibilidade de interpretações
diversas deste princípio.
9
Os concursos para
capelães Militares em
2006, nas corporações da
Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros, ambos do
Distrito Federal destinavam uma vaga para Pastor da Igreja Evangélica
Cristã ou Sacerdote da
Igreja Católica Apostólica
Romana (vf. Costa Neto e
Oliveira, 2009).

Apenas entre os militares foram criados cargos, na própria hierarquia, para que os representantes religiosos atuassem com os mesmos
direitos dos demais e de forma remunerada.
A finalidade da capelania é diferente da assistência religiosa, a saber: prestar assistência
religiosa e espiritual aos militares, aos civis
das organizações militares e às suas famílias,
bem como atender a encargos relacionados
com as atividades de educação moral realizadas nas Forças Armadas. Portanto, ela não é
restrita àqueles que se encontram internados.
A capelania se constitui por serviços religiosos permanentes dispensados, no interior
das instituições militares, aos seus membros
(Almeida, 2006).
Sem querer entrar nas controvérsias que a
criação de um cargo remunerado para a atuação exclusiva de capelania religiosa (vf. Costa
9
Neto e Oliveira, 2009 ), não há, neste caso, a
clara identificação da liberdade de escolha e

de culto religiosos dos militares. Afinal, o capelão será um representante de que religião? A
lei refere-se, de forma genérica, a “sacerdotes,
ministros religiosos ou pastores”. Além disso,
impõe um conjunto de pré-requisitos àqueles
que desejem pleitear o cargo de capelão, tais
como: “ter uso de formação teológica regular de nível universitário, reconhecido pela
autoridade eclesiástica de sua religião”; “possuir, pelo menos, 3 (três) anos de atividades
pastorais”; “ter consentimento expresso da
autoridade eclesiástica da respectiva religião”;
“receber conceito favorável, atestado por 2
(dois) oficiais superiores da ativa das Forças
Armadas” (artigo 18, incisos IV, V, VI e VIII),
entre outros.
Esses requisitos filtram a possibilidade de todas
as religiões se fazerem representadas na capelania militar. Nem todas conseguem atender à
exigência, por exemplo, da formação teológica;
e poucas têm com o Estado relações capazes de
assegurar o “conceito favorável, atestado por
dois oficiais superiores”. No entanto, no artigo
4º afirma-se que o posto de capelão é aberto
a membros de qualquer religião. Afora isso, a
capelania permanece sendo considerada uma
forma de assistência religiosa, embora se distinga bastante significativamente da proposta
observada na Constituição.
Entretanto, a ideia de assistência religiosa
expressa na Constituição altera o conceito de
atuação religiosa nas instituições do Estado.
Ela deixa de estar vinculada ao corpo permanente de funcionários e passa a ser solicitada,
especificamente, para a prestação de uma
ação assistencial de cunho religioso. O âmbito dessa atuação restringe-se, ainda, àqueles
que estão privados de liberdade. Os demais
são capazes de obter os serviços religiosos
através das igrejas e templos que frequentem,
de acordo com sua fé.
Assim, a partir da Constituição de 1988
criam-se dois entendimentos para assistência
religiosa: a de capelania, ainda vigente entre os
militares, e a de assistência religiosa propria-

29

FILHOS DE DEUS

religiosa: ela deve ser concebida, apenas, para
os indivíduos internados em instituições públicas
e privadas, civis ou militares; deve respeitar a
liberdade de culto do indivíduo, a partir do seu
desejo de ter acesso à ação assistencial dessa natureza; não cabe ao Estado, em nenhuma de suas
instâncias, estabelecer os cultos religiosos; mas
os gestores do Estado não podem impedir a
realização das atividades de assistência religiosa. Por último, a manutenção de alianças e
dependência entre os representantes religiosos
e o Estado só se justifica quando há a “cola8
boração de interesse público” .

FILHOS DE DEUS

30

mente dita, ratificada na Lei nº 9982/2000.
Neste último caso, a ação dos grupos religiosos não se refere ao oferecimento de serviços
continuados a todos os membros de uma
instituição do Estado; nesta nova concepção,
a assistência religiosa, nas instituições públicas
de internação, fica vinculada ao sentido mais
geral conferido modernamente à assistência
social. Ambas — assistência social e religiosa —
respondem ao imperativo do reconhecimento
10
da necessidade . Associada ao princípio da
necessidade está a impossibilidade de o indivíduo conseguir supri-la por si mesmo. Assim,
a prática da assistência social é formalizada e
institucionalizada quando se reconhece que
grupos sociais não conseguem, por esforço
próprio, solucionar suas demandas, requisitando ajuda externa para tal. Embora todos
precisem comer, vestir etc., somente os que
não conseguem recursos para isso — devido
ao desemprego, à calamidade ou à doença,
por exemplo — são objeto e “merecedores” de
assistência. Quando as necessidades podem
ser supridas sem ajuda de outros (pessoas
ou instituições), estamos diante dos “não11
merecedores” da assistência .
Esses princípios são ratificados em legislações
federais específicas para jovens, no Estatuto
da Criança e do Adolescente (1990), e para idosos, no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º
de outubro de 2003). O primeiro caso será
tratado no próximo item; já o Estatuto do
Idoso estabelece a assistência religiosa (e não
mais a capelania) nos seguintes termos: “Art.
50. Constituem obrigações das entidades de
atendimento: X – propiciar assistência religiosa
àqueles que desejarem, de acordo com suas
crenças”. Reproduz, assim, os mesmos pontos
estabelecidos na Constituição para a previsão
da assistência religiosa.
O legislativo estadual buscou regulamentar os
dispositivos federais. No entanto, em nenhum
dos estados pesquisados o objeto da lei foi o
Sistema Socioeducativo. No Rio de Janeiro,
há duas Leis (pós Constituição de 1988) que
tratam da assistência religiosa. A primeira

12

legislação data de 1998 (Lei nº 2994) , em
que o Governo do Estado autoriza o
ingresso, nos hospitais e demais casas de
saúde da rede estadual e privada, aos pastores evangélicos e demais oficiantes de outros
credos, acompanhados ou não de suas esposas, que pretendam ministrar sua assistência
religiosa aos enfermos, a qualquer hora do
dia e da noite, desde que autorizado pelo
visitado ou por sua família (artigo 1).
A segunda é de 2006 (Lei nº 4712) e trata
do atendimento religioso nas plataformas de
petróleo off-shore:
os cidadãos(ãs) embarcados em Plataformas de Petróleo e afins, situadas nas
proximidades do litoral do Estado do Rio
de Janeiro, poderão receber assistência
religiosa prestada por seus legítimos líderes religiosos, devidamente credenciados,
acompanhados, ou não do cônjuge, quando for o caso (artigo 1).
A alteração que a Lei nº 2994/98 traz em relação à Lei nº 810/84 é tão somente de estender
a possibilidade de entrada para assistência
religiosa aos cônjuges dos pastores ou outros
oficiantes. O importante a ressaltar é que a
Lei segue os princípios constitucionais de permissão da assistência religiosa. No segundo
caso, o direito é extensivo àqueles que estão
embarcados em plataformas de petróleo.
Essa extensão também está de acordo com o
princípio da Lei Constitucional, uma vez que
os embarcados também estão privados da
liberdade de buscar os seus cultos ou representantes religiosos, cuja disponibilidade para
assistir esses indivíduos em situação especial
determina o acesso ao direito.
A Lei nº 4712/2006 especifica exigências para
a prestação da assistência:
1. não altere a rotina de trabalhos na
Plataforma, sendo realizada preferencialmente no final de semana; 2. o custo

10 No artigo 203 da
CFB (1988), encontra-se:
“A assistência social será
prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição
à seguridade social ...”
(grifos adicionados).
11 O dilema entre “merecedores” e “não-merecedores” da assistência
social é clássico na literatura liberal. Ele já está em
“Ensaio sobre a Pobreza”,
de A. Tocqueville (2003),
escrito originalmente em
1835, sob o título de “Mémoire sur le Paupérisme”. Vf. também Castel
(1988).
12 Alt er ação da Lei
810/1984, com ratificação na Lei 4154/2003.

Observa-se assim um conjunto de exigências
difíceis de serem cumpridas, por exemplo,
por grupos que não tenham instrução formal,
como seminários — caso das religiões afro-brasileiras. A atribuição dos custos ao solicitante
e aos assistentes é outra exigência que limita o
direito dos embarcados à assistência religiosa.
Por último, a necessidade de um certificado de
curso preparatório para embarque em plataformas off-shore parece um total desestímulo
para que esse tipo de ação ocorra.
Em 2005 a então governadora do Rio de
Janeiro, Rosinha Garotinho, sancionou a Lei
nº 4622/2005, que estabeleceu o serviço voluntário de capelania nos hospitais do Estado,
visando a garantir atendimento espiritual
fraterno para os internados e seus familiares.
Chama atenção a proibição de vinculação do
serviço a uma “religião específica”, podendo
ser executado inclusive por leigos. Neste caso,
não se busca atuar de forma assistencial,
mas oferecer um serviço cujo foco é a ação
espiritual (e não religiosa). No entanto, há
a remissão aos incisos VI e VII do Artigo 5
da Constituição, que tratam da liberdade de
crença (culto, religião etc.) dos indivíduos e do
direito à assistência religiosa. Portanto, esse
serviço não deve afrontar as crenças individuais, assim como deve respeitar o desejo do
paciente (e seus familiares) de ter o recurso à
assistência religiosa, ou seja, de solicitação de
um representante da sua religião para assisti-lo
em suas necessidades religiosas.

No Amazonas há quatro legislações específicas
sobre assistência religiosa. A primeira é a Lei
nº 2476/1997, que regulamenta o Programa
de Assistência Religiosa — Par — nos hospitais
e presídios do estado; a segunda lei (Lei nº
2538/1999) estabelece uma Seção de Assistência Religiosa no Corpo de Bombeiros Militar do estado; a terceira (2817/2003) cria a
Capelania Carcerária e a quarta (3514/2010),
uma Seção de Assistência Religiosa na Polícia
Militar do estado.
O Par é criado com base no princípio da oferta
dos serviços de assistência religiosa e não na
necessidade do paciente. Essa alteração pode
ser percebida quando se observa, no inciso 1
do artigo 1º, que a “participação é facultativa e
[há o] amplo direito de escolha do paciente ou
detento”. Para oferecer o serviço de assistência
religiosa, as “entidades eclesiásticas e ou religiosas” devem se cadastrar na Secretaria de Estado
(de Saúde ou de Justiça). Está previsto por
Lei, dessa forma, que os hospitais e presídios
tenham agentes religiosos devidamente cadastrados que organizem a atividade. Esta, por sua
vez, obedece à escolha do paciente/detento e
tem participação facultativa. Portanto, essa lei
aproxima-se mais da concepção de capelania
do que do sentido da assistência religiosa.
As leis que criam seções de assistência religiosa
no Corpo de Bombeiros Militar e na Polícia Militar não especificam exigências e também não
fornecem detalhes sobre a forma de prestação
dos serviços assistenciais. Apenas indicam a
existência dessas instâncias na estrutura das
corporações. Como ambas são instituições
militares, a concepção de assistência religiosa,
nestes casos, é novamente referida ao conceito
de capelania.
Por último, a Lei nº 2817/2003 institui a capelania carcerária no Amazonas, revogando as
disposições em contrário (ou seja, a própria
Lei nº 2476/1997, analisada acima). Na nova
lei o serviço é aberto aos “profissionais de
reconhecido conhecimento e prática religiosa”, “credenciados na Secretaria de Justiça e
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será integralmente do solicitante e/ou dos
assistentes religiosos; 3. a assistência depende da solicitação do embarcado, após
submissão do pedido à Chefia imediata; 4.
o assistente religioso deverá comprovar sua
qualificação para a prestação deste tipo de
serviço (ser Pastor, Padre ou líder religioso;
ter formação religiosa acadêmica, ou Curso
de Seminário; ter certificado de curso preparatório para embarque em Plataformas
Off-shore); 5. o assistente religioso deverá
ficar por tempo limitado na Plataforma
(máximo de três dias).
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Cidadania” e “com registro regular nos órgãos
competentes”. Além disso, não há criação de
vínculos dos credenciados com o Estado. Portanto, a prática é voluntária. Novamente a lei
baseia-se no princípio da oferta, uma vez que
não pode haver “discriminação religiosa” no
momento do credenciamento e “qualquer instituição religiosa” poderá “requisitar um espaço de tempo para celebrações às Capelanias”.
Portanto, a Capelania Carcerária prevê que os
grupos religiosos cadastrem-se para prestar
seus serviços e realizar suas celebrações. A
Secretaria compromete-se, inclusive, a fornecer
“mobília neutra, de forma a possibilitar a celebração dos diversos cultos”. A lei não chega
a considerar a necessidade do encarcerado,
não o toma por sujeito de direitos e tampouco
define sua participação como facultativa ou
de livre escolha. Traz claramente elementos de
capelania, mas não deixa de ferir os direitos
dos encarcerados, segundo a proposta de
assistência religiosa para esta população, tal
qual prevista na Constituição.
No Mato Grosso do Sul são quatro as leis que
tratam da assistência religiosa: a primeira é a
Lei nº 53/1990, que cria a assistência religiosa
na Polícia Militar; a segunda é a 3054/2005,
que estabelece o serviço voluntário de capelania carcerária; a terceira, 3131/2005, cria o
serviço voluntário de capelania hospitalar; e a
quarta é a Lei nº 3255/2006, que altera a Lei
nº 3054/2005.
Na primeira Lei considerada, há apenas a
menção, no artigo 143, de que “a assistência
religiosa à Polícia Militar será regulada por lei
específica”. Nas leis nº 3.054 (alterada pela Lei
3225/2006) e nº 3131, ambas de 2005, são
criados os serviços de capelania para prisões
e hospitais (nosocômios). Observa-se que em
ambos os casos os destinatários dos serviços
de capelania confundem-se com os da assistência religiosa. Na capelania carcerária, essa
atividade está prevista para os “presos, internados e seus familiares, assim como aos profissionais de segurança, respeitada, sempre, a
vontade dos mesmos”; a capelania hospitalar

destina-se “aos pacientes internados e seus
familiares, assim como aos profissionais de
saúde e funcionários, respeitada, sempre, a
vontade dos mesmos”.
O que difere essencialmente a assistência
religiosa da capelania é que a primeira é um
serviço esporádico, em atenção a uma necessidade religiosa que tem o interno do sistema
penal, hospitalar ou militar e que só pode ser
atendida com a ida de um representante religioso à instituição de internação. No caso da
capelania, a instituição pública cria um serviço
religioso voluntário e facultativo a todos que
a frequentem. Embora sejam semelhantes no
objeto da ação — de cunho religioso —, ambas
são essencialmente diferentes.

No Sistema Socioeducativo
A legislação específica para adolescentes
em conflito com a Lei incorpora os avanços
registrados na CFB (1988) no que tange à
assistência religiosa. No Estatuto da Criança e
do Adolescente, em seu artigo 94, encontra-se:
“As entidades que desenvolvem programas de
internação têm as seguintes obrigações, entre
outras: XII - propiciar assistência religiosa
àqueles que desejarem, de acordo com suas
crenças”. E, no artigo 124, lê-se: “são direitos
do adolescente privado de liberdade, entre
outros, os seguintes: XIV - receber assistência
religiosa, segundo a sua crença, e desde que
assim o deseje”. Portanto, em ambos os casos,
os dois princípios que regem a assistência
religiosa no Brasil estão preservados, uma vez
que ela só está prevista para os internados e
desde que estes assim o desejem.
No Sistema Nacional de Atendimento SócioEducativo (Sinase) — legislação mais específica, de 2006 —, encontra-se uma referência à
assistência religiosa, incorporando-a à sessão
13
relativa aos direitos humanos . Assim, as
unidades do Sistema Socioeducativo devem
oferecer assistência religiosa, nos parâmetros
da lei, não apenas por determinação legal, mas
por uma questão humanitária.

O ponto delicado de toda esta discussão
está em que esses princípios gerais que parametram e justificam as ações de “assistência
religiosa” não foram ainda regulamentados.
Por conseguinte, há um sem número de questões que precisam ser definidas. Sem querer
esgotar todo o conjunto de problemas a
serem pensados, vejamos algumas situações:
o que significa prestar assistência religiosa?
Que práticas podem ser classificadas como
“assistência religiosa”? Realizar um culto, uma
missa dentro da unidade, ou apenas fazer uma
oração e prestar conselhos? Como é o espaço
adequado para práticas de “religiosidade”?
Operacionalmente, como se organiza a presença, por exemplo, de muitos assistentes religiosos em uma unidade de internação? Os jovens
devem demandar a presença de um membro
de sua instituição religiosa ou as instituições
religiosas devem realizar trabalhos contínuos
nas unidades?

13 No item 6.2.3, sobre os Direitos Humanos,
encontra-se: “as entidades
e/ou programas de atendimento socioeducativo deverão oferecer e garantir o
acesso (...) [à] assistência
religiosa (...)”.

No ano de promulgação da lei que estabeleceu
o Eca, as Nações Unidas definiram regras para
a “Proteção dos Jovens Privados de Liberdade”
(Anexo). Elas avançam no sentido de especificar, com maiores detalhes, como pode dar-se,
operacionalmente, a assistência religiosa. No
que diz respeito à administração dos estabelecimentos para adolescentes, há um item
específico sobre religião, onde se encontra:
G. RELIGIÃO
48. Todos os adolescentes devem ser autorizados a satisfazer as suas necessidades

religiosas e de vida espiritual, em especial
assistindo aos serviços religiosos ou encontros
organizados no estabelecimento ou contatando
com os representantes do seu culto e tendo
na sua posse dos livros e objetos de culto e de
instrução religiosa próprios da sua confissão. Se
um estabelecimento de detenção tiver um
número suficiente de adolescentes de uma
dada religião, um ou mais representantes qualificados dessa religião devem ser nomeados ou
aprovados e ser-lhes concedida autorização
para prestar serviços religiosos regulares e fazer
visitas pastorais particulares aos adolescentes,
a pedido destes. Todos os jovens devem ter
direito a receber visitas de um representante qualificado de qualquer religião da
sua escolha, assim como o direito de não
participarem nos serviços religiosos e recusarem
livremente a educação, aconselhamento ou doutrinação religiosa (grifos adicionados).
Nota-se que essas diretrizes não foram incorporadas pelo Sinase, embora ajudem a dirimir
algumas questões de ordem prática. Nas
“Regras”, além do reconhecimento ao direito
à assistência religiosa, há ainda a previsão
de que seja realizada a partir da assistência
dos adolescentes “aos serviços religiosos ou
encontros organizados no estabelecimento ou
contando com os seus representantes do seu
culto e tendo na sua posse dos livros e objetos
de culto e de instrução religiosa próprios da
sua confissão”.
As “Regras” buscam contemplar que todos os
tipos de ações religiosas que ocorrem regularmente nas instituições religiosas sejam também
reproduzidos no âmbito das instituições de
“proteção de jovens”, incluindo o ensino religioso. O passo seguinte é a nomeação de um
ou mais representantes religiosos (“um ou mais representantes qualificados dessa religião devem
ser nomeados ou aprovados”), quando houver
um número suficiente de adolescentes de uma
determinada religião. Embora não exista uma
definição sobre qual o “número suficiente”, o
importante é assinalar a preocupação do documento em assegurar uma regularidade (“prestar
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Em seu anexo que versa sobre a “elaboração e
desenvolvimento de projetos arquitetônicos”
para unidades de “internação e internação
provisória”, no item 1.2.5, o Sinase prevê a
elaboração de um “programa arquitetônico
da Unidade de atendimento socioeducativo de
forma que os setores previstos possibilitem um
fluxo ordenado de pessoas e veículos, a saber:
(...) lazer, esportes, cultura e religiosidade”
(Sinase, 2006, Anexo). Logo, desde 2006 há
o planejamento de espaços arquitetônicos
adequados às práticas de “religiosidade”.
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serviços religiosos regulares”) e um atendimento
coletivo a um grupo determinado de jovens com
a mesma identidade religiosa (“número suficiente de adolescentes de uma dada religião”).
Além da preocupação com a regularidade, há
também os atendimentos particulares, quando
houver a solicitação do adolescente (“visitas
pastorais particulares aos adolescentes, a
pedido destes”). Por último, mas não menos
importante, o reconhecimento ao direito de não
participação dos serviços religiosos, incluindo o
aconselhamento e a doutrinação.
Portanto, as “Regras” contemplam a não discriminação de nenhuma religião, de nenhuma
prática religiosa, prevendo o atendimento
individual ou coletivo às demandas por práticas, cultos ou educação religiosa no âmbito
da instituição de internação do jovem, assim
como da recusa a qualquer tipo de exposição
às atividades referidas. Note-se que tudo isso
busca preservar a identidade e as práticas religiosas dos adolescentes, uma vez que estes
se encontram privados de liberdade.
Embora abarcando amplamente os direitos
dos adolescentes, a capacidade de atendimento de todas essas especificações é de difícil
equação para as Unidades de Atendimento
Socioeducativo. A diversidade de vertentes
religiosas poderia tornar cada unidade um
“centro religioso”, com práticas e rituais muito
diversos. No entanto, mesmo as diretrizes mais
estritas guardam ainda um conjunto amplo de
questões a serem definidas.
Não há regulamentação sobre como deve
operar a assistência religiosa no cotidiano das
Unidades Socioeducativas e, ainda que ela
fosse estabelecida, a interpretação da lei está
sempre submetida a entendimentos políticos.
Ao considerar os aspectos políticos (e não os
meramente legais), abre-se um conjunto amplo de outras considerações. Afinal, que grupos religiosos têm mais influência política no
Brasil para estabelecer diretrizes e “consensos”
acerca do entendimento sobre o significado da
assistência religiosa?

A definição de que atividades religiosas são as
mais apropriadas para realização no espaço de
uma Unidade Socioeducativa é outro elemento
cuja definição pode ser mais “política” que
“religiosa”. Sem uma regulamentação, quem
define o que pode e o que não pode ocorrer
no interior das unidades são os seus diretores.
Neste aspecto, pode haver mediações políticas
que influenciem a aceitação ou recusa de determinados grupos e do que vai ou não ocorrer
nas unidades.
Por fim, a ausência de regulamentação da
assistência religiosa deriva em resoluções ad
hoc de cada um dos diretores de Unidades
na forma de condução dos trabalhos. Isso
significa que há um campo amplo de intervenções dos diretores, técnicos e agentes de
disciplina, baseado puramente naquilo que
esse profissionais consideram ser o melhor ou
no que acreditam ser o “bom senso”. As crenças e valores individuais ganham prevalência e
passam a ser a base de regra da regulação da
assistência religiosa.
Essas questões foram aqui colocadas porque
constituem a base de discussões da pesquisa
sobre a assistência religiosa no Sistema Socio14
educativo brasileiro . Este trabalho foi construído na tentativa de identificar elementos
que contribuam para subsidiar a discussão
sobre a melhor forma de regulamentar as
atividades religiosas. Era necessário, por isso,
identificar o que, de fato, ocorria em cada
uma das unidades que compõem o Sistema
Socioeducativo.
Como foi visto, além da proposição legal sobre
assistência religiosa, referendada pelo Eca e
pela CF, há ainda concepções de espiritualidade e capelania que são tidas como assistência
religiosa. Desta forma, alem de haver uma dificuldade de separação entre as ideias de assistência religiosa e socioeducação, há diferentes
noções de assistência religiosa que coexistem
e que, encontrando algum amparo legal (ou
por isso mesmo), são reivindicadas pelos agentes que operam no Sistema Socioeducativo.

14 O foco da pesquisa
foram as atividades de assistência religiosa. Assim,
o leitor pode sentir a ausência de referências mais
gerais sobre o próprio
Sistema Socioeducativo.
Para isso ver a publicação
do Human Rights Watch
(s.d.) e Silva e Gueresi
(2003).
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Nos próximos capítulos, os dados coletados
junto aos gestores da assistência religiosa,
dos assistentes religiosos e dos adolescentes
serão analisados a partir das concepções aqui
expostas de assistência religiosa.

UNEI Estrela do Amanhã (feminina) – Campo
Grande, RS. Pastor do grupo Religioso Associação
Cristo da Olaria de Deus
durante atividade com
jovens internas na sala de
aula da unidade.
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A pesquisa no Sistema Socioeducativo
nacional envolveu nove estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato
Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Em
cinco deles (Grupo 1 — Amazonas, Bahia,
Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul
e Rio de Janeiro) a pesquisa envolveu entrevistas com diretores das Unidades de
Internação, aplicação de questionários
com ao menos um agente religioso de
cada uma das instituições religiosas que
atuam nas Unidades e aplicação de questionários com os adolescentes.
Nos outros quatro estados (Grupo 2 — Ceará, Espírito Santo, Santa Catarina e São
15
Paulo ), a pesquisa só incluiu os dois pri16
meiros procedimentos de investigação .
Nestes há uma diferença substantiva na
gestão do Sistema Socioeducativo. No
caso do Grupo 1, a gestão do sistema é
realizada diretamente pelo executivo estadual; no Grupo 2, a gestão é compartilha17
da –— parcial ou integralmente — com
alguma instituição da sociedade civil. Exatamente tendo em vista a peculiaridade
da gestão é que seus quatro membros se
tornaram objeto de estudo.
Nos estados investigados do Grupo 2
foi constatado que as ONGs que firmam
parcerias com os estados participam de
licitações públicas, o que garante o controle público sobre as ações. Nessas parcerias, o estado arca com todos os custos
referentes à estrutura física das unidades,
bem como se responsabiliza por tudo que
diz respeito às questões de segurança, ficando sob a responsabilidade das ONGs
o serviço de atendimento socioeducativo

aos adolescentes. Para esse atendimento,
recebem valor proporcional às vagas ocupadas pelos jovens.
O ponto inicial da investigação foi o estado do Rio de Janeiro. A partir de uma
solicitação do Degase (Departamento de
Ações Socioeducativas), em 2008/2009
todos os 24 diretores das unidades do
sistema foram pesquisados, envolvendo as
Unidades de Internação, Semiliberdade,
Centro de Triagem, Internação Provisória e Centro de Recuperação de Drogas
(Centro Integrado de Tratamento ao Uso
e Abuso de Drogas – Cituad). Além dos
diretores, foram pesquisados ao menos
um agente religioso de cada uma das
instituições religiosas que atuam nas
unidades. No entanto, naquela oportunidade não houve investigação com os
adolescentes.
O resultado desta investigação inicial resultou em uma publicação (Comunicações
do ISER, 64 — Pescadores de Homens), revelando um quadro de desregulamentação
das atividades de assistência religiosa no
Degase, o que implicava em um conjunto
amplo de desrespeito ao direito dos adolescentes à liberdade religiosa e à assistência religiosa. O principal sinalizador desse
quadro pôde ser observado a partir de
três indicadores: o primeiro remete à ausência de controle, por parte do sistema,
da gestão das atividades desenvolvidas; o
segundo foi a percepção de que as atividades de assistência religiosa resguardavam
o direito dos grupos religiosos de atuarem
junto aos jovens, desconsiderando que o
fundamento legal para a existência dessas atividades está nos adolescentes; o

15 Estava prevista também a pesquisa no Distrito Federal. No entanto,
as constantes alterações
na Direção do Sistema
Socioeducativo local, no
período da pesquisa, impossibilitou a realização
da investigação.
16 Como se verá, entretanto, só foi possível
a análise das entrevistas
com os gestores institucionais.
17 A regulamentação
da gestão compartilhada
encontra-se no artigo 227
da Constituição Federal,
artigo 4 do Estatuto da
Criança e do Adolescente e
nas orientações do Sinase.

A partir desses resultados, a SDH manifestou interesse em financiar uma ampliação
do escopo de investigação, incluindo os
estados dos grupos 1 e 2, além da aplicação de questionário com os adolescentes
do Degase. Portanto, em 2010 outra ida
a campo foi realizada, coletando novos
dados sobre a assistência religiosa no
Sistema Socioeducativo e realizando seu
registro fotográfico.
A escolha dos estados do Grupo 1 contemplou
tanto a distribuição regional dos mesmos
como a possibilidade logística e de contatos
institucionais que viabilizassem um acesso
rápido aos entrevistados. A indicação dos
estados do Grupo 2 dependeu da existência
de unidades com gestão compartilhada e de
contatos institucionais que igualmente viabilizassem um acesso facilitado aos entrevistados.
Além disso, o propósito era captar maior
diversidade étnica/racial e religiosa possível.
O registro fotográfico contemplou somente
os estados do Grupo 1 e buscou registrar as
atividades dos grupos mais atuantes em cada
local, mas também fotografar o maior número
de tradições religiosas.
Nesta nova oportunidade de pesquisa, foram contatados coordenadores regionais
(cf. seção Quem Somos), com um perfil
diversificado (pesquisadores formados em
Psicologia, Direito, Ciências Humanas e Sociais) para a replicação, nos demais estados,
da metodologia empregada anteriormente
no Rio de Janeiro. Para a transmissão da
metodologia foi organizado, em fevereiro
de 2010, um seminário no Iser.
Os coordenadores se responsabilizaram
por aplicar a metodologia em seus esta-

dos, apresentando, em seguida, um relatório com a descrição das atividades de
pesquisa em cada localidade. Realizaram,
ainda, a análise qualitativa das entrevistas
com os diretores de unidades. A parte
quantitativa (questionário com os adolescentes e agentes religiosos) foi enviada
ao Iser para organização e deu origem a
um banco de dados unificado.
Os resultados aqui apresentados são uma
síntese dos relatórios regionais acrescidos
dos dados quantitativos organizados
pelo Iser. Uma vez que cada coordenador
organizou os dados coletados segundo
suas próprias referências, nem sempre
a sistematização f inal contemplou elementos de todos os estados pesquisados.
(Veja na próxima página os Estados e
Unidades que a pesquisa contemplou.)
Parte significativa das informações sobre
o Sistema Socioeducativo do Rio de Janeiro foi aproveitada da pesquisa que já
havia sido realizada pelo Iser no Degase
(Simões, 2010).
A pesquisa no Rio de Janeiro fora apresentada seguindo uma linha argumentativa
que privilegiava a análise de todas as fases
das atividades de assistência religiosa,
desde a sua implantação até a execução,
incorporando dados das diferentes fontes de pesquisa. O presente relatório,
entretanto, realiza uma sistematização
nova desses dados. Em lugar de seguir a
mesma linha já conhecida na publicação
anterior, o ponto central da análise nesta
nova oportunidade será a identificação
de como os agentes envolvidos nas atividades de assistência religiosa — a saber:
Diretores de Unidade, agentes religiosos
e adolescentes — compreendem estas
atividades.
Para isso, as três compreensões sobre
assistência religiosa apresentadas no
capítulo 1 serão os parâmetros. A assistência religiosa pode ser entendida como:
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terceiro foi a constatação de que todos
os agentes institucionais, assim como os
agentes religiosos, buscavam se utilizar
das suas concepções religiosas como meio
de socioeducação, ou seja, de “regeneração” moral dos adolescentes.
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Estados
Amazonas

Bahia

Ceará

Espírito Santo

Rio de Janeiro

São Paulo

Mato Grosso do Sul

Santa Catarina
Rio Grande do Sul

Unidades

Agentes
Religiosos

Centro Socioeducativo Assistente Social Dagmar Feitosa

2

Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente

2

Centro Socioeducativo Maryse Mendes

0

Centro Socioeducativo de Internação Provisória

2

Casa de Acolhimento Socioeducativo — Case CIA

3

Casa de Acolhimento Socioeducativo Juiz Melo Matos — Case Feira de Santana

5

Casa de Acolhimento Socioeducativo — Case Salvador

4

CEABM — Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota

-

Centro Educacional Aldaci Barbosa Mota

-

Centro Educacional Cardeal Aloísio Lorscheider

-

Unidade de Internação Sócioeducativa — Unis

-

CSE — Centro Socioeducativo de atendimento ao adolescente em conflito com a
Lei

-

Centro de Atendimento — CAI Belford Roxo

6

Educandário Santo Expedito

5

Educandário Santos Dumond

5

Escola João Luiz Alves

5

Instituto Padre Severino

3

Casa de Osasco I e II

-

Internato Chiquinha Barbosa

-

Casa de Sorocaba I e II Casa Dom Luciano Mendes de Almeida

-

Internato Parada de Taipas

-

UNEI — Estrela do Amanhã

3

UNEI — Dom Bosco

2

UNEI — Novo Caminho

2

UNEI — Aurora

4

UNEI — Pantanal

2

UNEI — Esperança

1

UNEI — Laranja Doce

3

UNEI — Mitaí

1

Pliat — Plantão Interinstitucional de Atendimento

-

Centro de Internação Provisória — Cip de Itajaí

-

Diretores

Adolescentes

4

20

3

45

3

-

2

-

5

68

4

-

8

32

2

-

13

141

Case — Uruguaiana
Case — Pelotas

2

Case — Passo Fundo
Case — Padre Cacique
Case — Porto Alegre I

1

Case — Porto Alegre II

1

Case — Regional Santo Angelo

5

Case — Santa Maria

2

Centro de Internamento Carlos Santos

1

Case— Feminino

1

Case — Novo Hamburgo

2

CSE — Comunidade
Case — Caxias do Sul

4

religiosa propriamente dita. Isso posto,
as três formas de compreensão da assistência religiosa mencionadas serão o fio
condutor da apresentação dos dados nos
próximos capítulos, a partir das informações coletadas com cada um dos agentes
pesquisados.

O fomento às atividades de espiritualidade pressupõe a transmissão de “crenças”,
“conhecimentos” ou de uma “educação
moral” aos adolescentes através do ensino não identificado com uma instituição
religiosa específ ica, mas que não deixa
de conter elementos de religiosidade. Esses podem se chocar com as crenças dos
adolescentes no que tange à apreensão
da religião e da espiritualidade. Portanto, não cabe ao Sistema Socioeducativo
determinar um sentido de espiritualidade
que os adolescentes devam ter, já que essa
postura reiteraria a forma tuteladora que
se quer superar com a socioeducação.

Antes de iniciar a análise da posição institucional sobre as atividades de assistência
religiosa é importante registrar sistematicamente um conjunto de observações que
apareceram dispersas tanto na descrição
metodológica da pesquisa em cada estado
quanto na própria caracterização dos sistemas socioeducativos. Essas observações
foram realizadas pelos pesquisadores de
campo e são sinalizadoras de tendências
e questões nem sempre perceptíveis e
captáveis pelos instrumentos de pesquisa.
Assim, guardam um signif icado importante para a compreensão da realidade
que está sendo estudada, ainda que não
contenham, aparentemente, o mesmo
rigor dos “métodos científicos”. As questões observadas dividem-se em aspectos
relativos ao sistema propriamente dito; à
gestão do sistema e ao desenvolvimento
da pesquisa.

A afirmação do adolescente como sujeito
de direito e como portador de liberdade
religiosa significa que ele pode, a partir da
sua história pregressa ao sistema, ser (ou
não) um indivíduo com princípios religiosos ou espiritualistas; que ele pode, por
si mesmo, operar suas crenças e códigos
religiosos; e que cabe ao sistema garantir
que, frente às suas necessidades religiosas, os adolescentes sejam atendidos de
acordo com suas crenças.

18 O trabalho de Almeida (2006) evidencia como
a capelania militar centrada na oferta de serviços
religiosos católicos ou
protestantes não atende
à diversidade religiosa
presente na instituição.

Por isso a concepção de assistência religiosa como capelania também não se
enquadra dentro do princípio de socioeducação. Novamente a oferta de serviços
religiosos de forma regular, sem a preocupação com as necessidades religiosas dos
adolescentes e sem adequar as atividades
18
da assistência credos desses jovens não
atende ao que está prescrito em Lei. Tal
forma de estruturação do trabalho religioso pode existir nas Unidades, contanto que não crie obstáculos à assistência

Sistema
Socioeducativo
A primeira observação sobre o Sistema
Socioeducativo refere-se à centralização
das unidades, identificada tanto no Amazonas quanto na Bahia. Nestes casos as
Unidades de Internação centram-se nas
capitais. O mesmo não é observado nem
em Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do
Sul e no Rio de Janeiro, que dispõem de
unidades espalhadas por seus territórios.
Se, pelas distâncias a serem percorridas
pelos pesquisadores, esse fato dificultou
a pesquisa nestes últimos estados, por
outro lado a centralização das unidades
observadas na Bahia e no Amazonas revela
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fomento das atividades de religiosidade;
capelania; e assistência religiosa tal qual
definido no Eca e na Constituição Brasileira. Como foi visto, é esta última forma
de compreensão que está respaldada em
Lei e a que garante a condição de sujeito
de direitos aos adolescentes.
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uma questão mais séria: a dificuldade que
se cria no contato entre os adolescentes
de outros municípios com as suas famílias. Tanto o sistema do Amazonas quanto
o da Bahia são pequenos em número de
unidades, o que provoca um afastamento
geográfico entre elas. Todavia, a centralização fere o artigo 124, inciso VI, do Eca,
que estabelece o direito do adolescente de
permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio
dos seus pais.
A segunda questão refere-se ao modelo
prisional, ainda vigente em muitas unidades do Sistema Socioeducativo. As que
obser vamos no Amazonas mantinham
estrutur as remanescentes do período
anterior à promulgação do Eca, inadequadas, portanto, à Doutrina de Proteção Integral. Neste aspecto, o Sistema
Socioeducativo fere os Direitos Humanos
por não oferecer condições adequadas à
socioeducação.

Gestão do Sistema
No que concerne à gestão do sistema, os
pontos a observar são: primeiro, o desejo
de uma diretora do Amazonas em implantar a assistência religiosa, surgido após a
realização da pesquisa. Chama a atenção o
fato de o trabalho ter despertado um “desejo”, sem que a direção tenha atentado
para a necessidade de identificar se havia,
por parte dos adolescentes, esta vontade.
Percebe-se aqui que a assistência religiosa
se estabelece pela importância que a direção das unidades confere à atividade.
Ainda no Amazonas, em outra unidade,
pode-se constatar também, a partir das
falas tanto dos funcionários quanto dos
adolescentes, a predominância de um grupo religioso atuando na instituição,. Esse
grupo teria maior iniciativa de trabalho
frente aos demais. No entanto, não fica

claro para os pesquisadores se essa predominância guardaria relação com uma
efetiva demanda dos adolescentes pela
presença tão intensa do grupo. Novamente se coloca em questão o protagonismo
dos adolescentes na definição das atividades de assistência religiosa.
Outro aspecto notado foi a improvisação
de atividades, característica registrada
tanto no Amazonas quanto no Rio de
Janeiro. No relato dos pesquisadores do
Amazonas, a improvisação que aparece
frente à assistência religiosa é a mesma
observada em relação às demais atividades que ocorrem no Sistema Socioeducativo, tornando mais difícil a identificação
das necessidades dos adolescentes.
Parte dessa improvisação está na ausência
de funcionários para realizar a segurança
das atividades. No Amazonas a impressão
dos pesquisadores é de que funcionários,
adolescentes e voluntários adequam-se à
realidade de cada dia. No Rio de Janeiro,
observou-se que nem sempre os funcionários facilitam a realização das atividades
de assistência religiosa ministradas por
grupos cuja religião difere da sua.
No relatório da Bahia, os pesquisadores
chamaram atenção para o fato de que
neste estado há uma pluralidade de etnias
e de sincretismos religiosos que precisam
ser observados pelo sistema. Assim, há
o “catolicismo africano” ou o “afrocatolicismo”, para além da importância
mais evidente das religiões mediúnicas de
origem africana ou não.
Por último, mas não menos importante,
o relatório do Rio Grande do Sul mostra
que a proposta que orienta as ações da
Fase, baseadas no Pemsei, menciona
espiritualidade como um dos âmbitos
do trabalho socioeducativo, junto com
cultura, lazer e esporte. Pelo que consta
nos documentos de pesquisa é possível,

No que tange aos assistentes religiosos,
foi observada, no Amazonas, a ausência
de conhecimento das leis que regem as
atividades por eles realizadas. A mesma
verificação já havia sido realizada a partir
dos dados do Rio de Janeiro. Se uns assistentes revelavam algum nível de ref lexão
sobre a legislação, outros se mantiveram
em respostas curtas, sem disponibilidade
para a entrevista e com pouca ref lexão
sobre a temática na perspectiva dos direitos dos adolescentes.
No Rio Grande do Sul, os pesquisadores
identif icaram três tipos de atividades
desenvolvidas na assistência religiosa:
a primeira, não proselitista, concentra
a ref lexão na relação entre o passado
de “erros” e os planos para um “novo”
futuro; a segunda são os testemunhos
dos que já passaram pelo sistema, mas
que reorientaram suas trajetórias a
partir da prática religiosa; por último,
as atividades de leitura da bíblia, permeadas por lições práticas conduzidas
pelos pastores.

Desenvolvimento
da Pesquisa
As observações de campo revelaram uma
fragilidade muito grande na condução
das atividades de assistência religiosa,
que não têm sido consideradas relevantes
dentro da concepção de direitos dos adolescentes. Por consequência, os registros e
o acompanhamento das mesmas guardam
um forte caráter assistemático.
O primeiro ponto a ser observado — e que
foi relatado tanto no Amazonas quanto
no Rio Grande do Sul — refere-se ao desconhecimento da história da assistência
religiosa por parte dos gestores, em particular dos diretores das unidades. Portanto, essa observação nos faz considerar
que os relatos por eles produzidos, que
serão analisados no próximo capítulo,
são aproximações com o histórico das
atividades de assistência religiosa a partir
das versões possíveis de serem construídas pelos informantes. Neste sentido, a
pesquisa não é capaz de revelar a história
das atividades de assistência religiosa,
mas tão somente identificar a partir de
que parâmetros os seus atuais gestores
concebem a implantação dos trabalhos
e coordenam as suas atividades.
Esse desconhecimento traz outros impactos, como ao dif iculdade de preenchimento dos dados cadastrais que devem
identif icar os grupos mais atuantes, o
número de agentes religiosos que assistem
os adolescentes etc, dado que reforça a
impressão de improvisação das atividades. Os registros dos grupos não estavam
f acilmente disponíveis par a consult a
pois não existiam de forma organizada,
assim como não foi fácil o contato com
os agentes religiosos a partir dos cadastros existentes nas unidades, já que, em
grande parte, também eles não existiam
de forma sistematizada. Em uma unidade
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uma vez mais, notar que a discussão da
espiritualidade pode ger ar confusão:
primeiro a af irmação da espiritualidade
aparece independente da abordagem das
religiões, promovendo a autorref lexão
e englobando aspectos que podem ser
compreendidos tanto fora de qualquer
concepção espiritualista quanto na chave
das religiões, como amor, paz, solidariedade etc.; em seguida, recoloca o tema
da espiritualidade no âmbito religioso,
af irmando que “as atividades da espiritualidade são trabalhadas de acordo
com o credo religioso dos adolescentes”
e que “o atendimento será garantido em
parceria com as instituições religiosas”
Essas referências são confusas, pois o
que se esper a dos grupos religiosos?
Que desenvolvam a espiritualidade junto
aos adolescentes ou propriamente seus
cultos e práticas religiosas?
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no Rio Grande do Sul, os contatos dos
agentes religiosos estavam disponíveis
na agenda do telefone celular do Diretor
da Unidade. Em outro caso, a gestão das
atividades era de responsabilidade de um
funcionário que, uma vez transferido de
unidade, carregou consigo todas as informações relativas ao serviço. Essa informação revela a ausência de organização
em seus aspectos mais básicos e ratifica a
impressão de improvisação na gestão das
atividades de assistência religiosa tanto
no Amazonas quanto no Rio Grande do
Sul e Rio de Janeiro.
Se as observações acima indicam algumas
fragilidades nas informações repassadas
pelos diretores das Unidades, houve ainda
uma preocupação, por parte deles, em
selecionar os adolescentes entrevistáveis
e não entrevistáveis. Isso significa que os
gestores tentaram “controlar” aqueles
que dariam informações para a pesquisa.
Não foi possível identificar qual o critério
utilizado para este f im, mas é possível
questionar, a partir desse evento, as consequências da ausência da aleatoriedade
necessária em qualquer pesquisa amostral.
É possível que a “seleção” dos diretores
tenha acarretado em algum enviezamento
dos dados que não foi possível observar.
Além disso, tanto no Amazonas quanto
no Rio Grande do Sul foi possível concluir
que não havia condições ideais para a
entrevista com os adolescentes, ou seja,
não foi garantida a privacidade necessária para que os entrevistados pudessem
expressar suas opiniões sem o controle
dos agentes do sistema. No Amazonas foi
identificado um “entra-e-sai” dos funcionários durante a aplicação dos questionários e uma “tensão sutil” durante todo
o procedimento. No Rio Grande do Sul
registrou-se que a presença de monitores ao lado dos adolescentes durante as
conversas com o pesquisador e, mesmo,
a condução dos adolescentes algemados

para as entrevistas, constrangimentos
que impediram que os jovens pudessem
abordar as questões do questionário de
forma despreocupada.
Outra observação realizada no Amazonas
é a de que a assistência religiosa aparece
como algo positivo no discurso dos jovens, que apresentam majoritariamente
sua opção por participar da mesma. Não
f icou evidente para os pesquisadores,
contudo, a existência de outra opção de
atividades nas instituições.
Por último, alguns assistentes religiosos
do Amazonas argumentaram que, embora compreendessem o significado da
pesquisa, sua realização não alteraria em
nada a realidade. Essa afirmação revela
algum tipo de insatisfação com o tipo de
gestão da assistência religiosa que não foi
possível identificar. Ao mesmo tempo, detecta baixa disponibilidade para oferecer
informações.
Esse conjunto de observações aponta um
despreparo dos funcionários (incluindo
os diretores) e dos agentes religiosos com
a prática da assistência religiosa. Pouca
sistematização e falta de cumprimento
da legislação são marcas não só das atividades analisadas, mas do sistema como
um todo, que demora a se adequar aos
parâmetros da socioeducação estabelecidos pelo Eca e pela CF. Esta pesquisa
busca elementos que balizem as práticas
de assistência religiosa. Não deixamos de
reconhecer, entretanto, a necessidade de
que o mesmo movimento seja realizado
em muitas outras áreas e atividades dos
sistemas estaduais.
É possível identif icar também, nos relatos dos pesquisadores, presença das
propostas de capelania e espiritualidade,
em contraposição aos direitos legais dos
adolescentes. No primeiro caso, o modelo
da oferta religiosa prevalece, ainda que
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de forma desorganizada e obedecendo,
principalmente, à compreensão do gestor
do sistema; no segundo, a proposta de
espiritualidade mistura-se ao trabalho
desenvolvido pelos grupos religiosos. Embora seja possível creditar aos religiosos
tanto o fomento da espiritualidade dos
adolescentes quanto a prática da assistência religiosa, não fica clara a distinção
entre uma prática e outra. Por último, em
todo o tempo os pesquisadores colocaram sob suspeita o reconhecimento das
demandas dos adolescentes por parte dos
sistemas estaduais. A postura de seleção,
controle e constrangimento dos jovens
durante a aplicação dos questionários revela o caráter impositivo que as atividades
ainda mantêm nos sistemas, a despeito da
proposta de socioeducação apresentada
nos marcos legais.

Centro Socioeducativo
Assistente Social Dagmar
Feitosa (CSEASDF) - Manaus, AM. Integrante do
grupo Capelania Hospitalar, Igreja Assembléia de
Deus, conversa com jovens
internos em um dos três
blocos da unidade.

Análise das Unidades:
a posição institucional
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Tentar definir a posição institucional significa buscar identificar que compreensão os
diretores têm sobre a assistência religiosa,
partindo do pressuposto (estabelecido no
capítulo 1) de que existem três concepções
possíveis para essa atividade: a de capelania,
de espiritualidade e da assistência religiosa,
tal como prevista na Lei.
Para se chegar a esta posição, foram analisados os relatórios regionais buscando
sistematizar as informações decorrentes
das entrevistas com os diretores. Através
desses documentos foi possível avaliar:
se, em primeiro lugar, a concepção dos
diretores estava mais centrada na preocupação de uma oferta regular de serviços
religiosos, denotando um entendimento de
capelania; se a percepção do discurso da
espiritualidade voltava-se à justificativa da
religião (ou de aspectos espirituais) como
uma necessidade de todo ser humano; por
último, como prevê a concepção de assistência religiosa, analisamos se os adolescentes
eram atendidos em suas demandas e se
exista uma preocupação com a paridade
entre os serviços “ofertados” e as crenças
dos adolescentes.
Assim, o propósito deste capítulo é o de
mostrar como elementos desses três “modelos” se apresentam na fala dos diretores
das unidades e dos gestores da assistência
religiosa. Como foram entrevistados mais
de trinta diretores, não se busca identificar uma única posição a favor de uma das
três concepções. Ao contrário, a hipótese
a seguir é a de que as três noções sobre
assistência religiosa se apresentam de forma confusa nas ideias dos dirigentes e nas
práticas institucionais.

A Implantação
dos Trabalhos de
Assistência Religiosa
A forma de implantação dos trabalhos de
assistência religiosa evidencia um duplo
movimento: de um lado os agentes institucionais buscando os grupos religiosos para
a implantação dos trabalhos; de outro, os
grupo religiosos buscando as instituições para
implantar seus trabalhos. Em nenhum caso
buscou-se identificar qual a importância da
religião para os adolescentes como pressuposto para a implantação das atividades de
assistência religiosa.
No Amazonas, os três diretores entrevistados
assumiram ter buscado grupos católicos para
prestar assistência religiosa nas unidades, ao
mesmo tempo em que afirmavam ter sidos
procurados pelos evangélicos para que o trabalho fosse implantado. A busca é justificada
pela necessidade de diversificação da oferta
de grupos religiosos.
Na Bahia também há maior solicitação dos
grupos evangélicos pela oferta de atividades
religiosas e um reconhecimento de que são
esses os que mais atuam nas instituições. O
que chama atenção em um dos relatos é a forma como é exercido o controle das direções
de unidades sobre o trabalho desenvolvido.
Em um dos casos, a diretora afirmou que não
procurava criar mecanismos de entrada de
novos grupos nas unidades, pois já havia quatro atuantes. No mesmo sentido da “busca
pela diversidade” apontada acima, a direção
estava satisfeita com o número de grupos
religiosos na unidade, principalmente diante

Outro relato que chamou a atenção na
Bahia diz respeito à desistência de atuação
de um Padre diante do fato de só haver um
adolescente a ser atendido por ele. Mesmo
havendo regularidade nesse atendimento,
o sacerdote considerou inviável continuar
atendendo a uma única pessoa. Observa-se
que não há concepção de atendimento individualizado e condizente com as necessidades
dos adolescentes, mas a busca de difusão da
fé religiosa.
Ainda na Bahia, o último ponto a destacar é a
ausência de atuação de grupos religiosos afrobrasileiros. O movimento nesse sentido só foi
registrado em uma ocasião, quando um grupo
afro-brasileiro procurou uma das unidades no
intuito de realizar uma palestra para os jovens.
Portanto não havia, mesmo por parte desse
grupo, referência à atividade religiosa.
Em Mato Grosso a dinâmica é a mesma: os
dirigentes institucionais buscam os grupos religiosos, preferencialmente a Igreja Católica,
para implantar seus trabalhos; o movimento
inverso acontece em relação aos grupos evangélicos, que se apresentam espontaneamente
para o trabalho.
No Rio Grande do Sul, o padrão se repete: a
Igreja Católica sendo buscada, enquanto as
igrejas evangélicas, principalmente a Universal
do Reino de Deus e a Assembleia de Deus,
buscam o Sistema. Novamente, fica sinalizada a formação de um modelo de gestão das
atividades: conforme o que consideram o melhor para a instituição, os diretores permitem
o acesso dos grupos. Assim, questiona-se a
rotatividade dos grupos religiosos e a inconsistência dos trabalhos. Em algumas unidades
os diretores ficam mesmo à espera de que
esses grupos os procurem. Outros reclamam
do excesso de procura e da necessidade de
“administrar” a demanda das entidades,
montando a agenda de serviços prestados

aos adolescentes. Um dos diretores afirma:
“para que um novo grupo entre é preciso que
outro saia”, certificando que a organização
do trabalho é antes uma resposta à demanda
dos grupos religiosos que à dos adolescentes.
Ratifica-se também a ideia de levar uma pluralidade de alternativas religiosas aos jovens,
embora não se perceba que essa diversidade
resume-se aos católicos (procurados) e aos
evangélicos (que procuram).
Em um único relato houve a perspectiva de
que a aceitação de um grupo religioso deve
ser submetida à aceitação dos adolescentes.
Embora essa postura não revele que os jovens
colocam uma demanda por determinado
grupo religioso, ao menos há a preocupação
de que o serviço prestado os agrade.
No Rio de Janeiro (Simões, 2010), as mesmas
questões foram observadas: ausência de
normas ou referências de como a assistência
religiosa deve ser organizada, sendo a aceitação dos grupos religiosos uma deliberação ad
hoc, conforme o entendimento dos gestores;
a prestação da assistência religiosa a partir
do interesse dos grupos religiosos locais; o
convite institucional para a realização do
trabalho de alguns grupos; e a rotatividade
dos grupos religiosos.
No relato de todos os estados há preocupação maior em ter a Igreja Católica como uma
das instituições prestadoras da assistência
religiosa, o mesmo não ocorrendo com os
demais grupos religiosos. Essa preocupação
pode advir do fato de que a instituição teve
e tem tido o maior número de adeptos no
Brasil, não podendo, portanto, ficar de fora
de qualquer trabalho religioso. Por outro
lado, percebe-se uma falta de vontade em
receber os grupos das instituições afro-brasileiras: se elas não procuram, também não
são procuradas, mesmo em estados como a
Bahia. O máximo observado, neste caso, foi
a realização de palestras para os jovens, em
contraposição aos trabalhos propriamente
religiosos realizados pelos demais grupos.
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das demais atividades que os adolescentes
precisavam cumprir.
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Na forma, a implantação dos trabalhos de
assistência religiosa está organizada, basicamente, no formato das capelanias: serviços sistemáticos a serem prestados aos adolescentes
a partir do controle do dirigente institucional,
que delibera, ad hoc, quais os grupos que irão
realizar atividades com os adolescentes. Falta
a perspectiva de assistência na implantação
das atividades, uma vez que as necessidades e
demandas dos jovens não estão entre os critérios adotados para o ingresso das instituições
religiosas nas Unidades.

Gerenciamento
das Atividades
de Assistência
Religiosa
A gestão dos trabalhos de assistência religiosa é basicamente realizada ou pelo próprio
diretor, ou pelo esforço conjunto do diretor
em conjunto com a equipe técnica (assistentes sociais, pedagogos, psicólogos). A
justificativa para cada uma dessas formas de
organização varia. A autorização para que os
grupos adentrem as instituições é sempre da
direção da Unidade e a gestão das atividades
cabe, em grande parte e em todos os estados,
à equipe técnica.
No Amazonas e no Mato Grosso do Sul dois
diretores afirmaram assumir toda a responsabilidade das atividades de assistência religiosa por
falta de pessoal suficiente nas equipes técnicas.
Em outro caso, no Amazonas também, o diretor
centraliza a gestão das atividades devido à grande importância que confere a essa atividade.
Na Bahia, a justificativa da participação da
equipe técnica se dá pela inclusão das tarefas
de assistência religiosa na “programação educativa”. No Mato Grosso do Sul há a Resolução
nº 495/2010 da Sejusp, atribuindo à equipe
psicossocial o credenciamento das pessoas interessadas no trabalho de assistência religiosa.
No Rio Grande do Sul encontramos, ainda, o

sentido da assistência religiosa como uma atividade “educativa”, cabendo à área de educação, por conseguinte, a gestão das atividades.
Em dois casos, uma técnica de recreação e uma
monitora é que gerenciam as atividades dos
grupos religiosos, por estarem “mais dispostas
à tarefa” e por serem pessoas religiosas.
O Rio de Janeiro (idem, 2010) deixa ver que,
em metade dos casos estudados, o próprio diretor da Unidade é responsável pela gestão das
atividades religiosas. A justificativa para essa
predominância vai desde: (1) a necessidade
de controle sobre o que ocorre na instituição,
passando (2) pela busca de cumprimento da
Legislação que garante a assistência religiosa
ao adolescente; (3) pela ausência, na Unidade, de um profissional que assuma esta
responsabilidade e, finalmente, (4) para que
a opção religiosa dos agentes de disciplina e
dos demais técnicos que atuam na Unidade
não seja motivo para o privilégio a uma ou
outra denominação religiosa.
Em 5 das unidades, a responsabilidade da gestão dos serviços de assistência religiosa é partilhada entre o Diretor, que recebe e autoriza
a atuação dos grupos, com os demais técnicos
(assistentes sociais, pedagogos e psicólogos),
que acompanham o trabalho desenvolvido. O
recurso à equipe técnica, em conjunto com a
atuação do Diretor ou não (outros 4 casos),
deve-se à formação do pessoal nas áreas específicas (Educação, Psicologia e Serviço Social),
o que seria eficiente no acompanhamento das
atividades destinadas aos adolescentes dentro
da Unidade.
Nos três casos em que os Agentes de Disciplina
são os responsáveis pela gestão dos trabalhos,
a justificativa reside na identificação que têm
com o “mundo religioso” por pertencerem a
alguma denominação específica. Nessa tríade, em particular, os agentes religiosos eram
evangélicos. A “identidade” facilitaria tanto a
gestão das atividades religiosas propriamente
ditas quanto o diálogo com os grupos religiosos dispostos a atuar nas unidades.

Sobressai também a percepção da assistência
religiosa como atividade educativa, conferindo-lhes um novo significado no contexto
da socioeducação e deixando de lado sua
concepção assistencial, tal como prevista em
Lei. É neste sentido que se tem justificado a
oferta de atividades regulares e sistemáticas
aos adolescentes no modelo “capelania”.

Questões Gerais
Além das percepções até aqui definidas, a
forma de “cadastramento” e controle da
frequência dos grupos religiosos às Unidades
Socioeducativas também ocorre de maneira
não uniforme em todo o sistema, uma vez
que ele é estadualizado. Entretanto, o que
mais chama atenção é a ausência de controle
interno nas unidades sobre a frequência dos
grupos religiosos e do número de agentes que
lá atuam (circunstância já identificada na
metodologia).
No Amazonas não houve menção a qualquer
cadastramento das atividades realizadas. Na
Bahia o cadastro existia, embora com “elementos básicos” (nome da igreja, endereço
etc.), sem que se mencionasse a importância
desse registro para a gestão das atividades. No
Mato Grosso do Sul há a menção à Resolução
Nº 495/2010 da Sejusp, que pressupõe o cadastramento das instituições religiosas para

que elas operem no Sistema Socioeducativo.
No entanto, não foi realizada nenhuma alusão
a uma implantação dessa catalogação e seu
efeito prático. No Rio Grande do Sul, as formas
se gestão variam entre contatos verbais, agendamentos telefônicos e cadastramento.
No Rio de Janeiro (idem, 2010) não está claro
o que deve ser pedido a cada instituição religiosa no ato de seu “cadastramento”, pois não há
uma uniformização desse processo. Um Diretor chegou a afirmar que o cadastramento “é
uma coisa meio que oficiosa” (Entrevista 14),
revelando a não oficialidade do procedimento
e, portanto, a possibilidade de fazê-lo conforme o entendimento de cada diretor.
Somente em seis casos houve citação à necessidade de se identificar quem eram os
assistentes religiosos; em outros seis casos,
buscou-se identificar qual a proposta de
trabalho das instituições religiosas; em cinco
ocasiões houve a preocupação de identificar
o responsável pelo trabalho e, em menor
número, informar-lhe sobre as normas da
Unidade e da legislação vigente. Embora em
praticamente todas as unidades haja também
uma preocupação de se obter algum documento que comprove a existência oficial da
instituição, as exigências de “cadastramento”
são variáveis e pouco rigorosas.
Por fim, como muitas instituições religiosas
já desenvolviam suas atividades quando os
novos diretores assumiram, simplesmente não
se procedeu ao seu registro, já que eram consideradas “tradicionais” na Unidade. Torna-se
difícil, assim, a identificação do número total
de assistentes religiosos atuantes no Sistema
Socioeducativo. Além disso, é perceptível a
ausência de uma política de assistência religiosa, nas Unidades per si e no Sistema como
um todo. Portanto, mesmo com as gestões
atuais nas Unidades do Sistema, a forma
de incorporação das instituições religiosas
permaneceu a mesma em relação às gestões
passadas: dependeu da oferta das instituições
religiosas, cuja aprovação esteve submetida
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Por mais que as equipes psicossociais acompanhem a atuação dos grupos religiosos, é
atribuição dos diretores a autorização de
início desses trabalhos. Portanto, a percepção
do item anterior — de que a deliberação é ad
hoc — não se modifica. Por outro lado, o que
tem sido o acompanhamento das equipes
técnicas aos trabalhos realizados? Não parece
que elas venham aproximando a demanda
dos adolescentes e as atividades efetivamente
oferecidas na instituição. A delegação da gestão dos trabalhos religiosos a funcionários
das instituições que são também religiosos,
como ocorre no Rio de Janeiro, demonstra a
desprofissionalização dessa gestão.
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ao arbítrio dos critérios estabelecidos pelo
próprio Diretor ou pela equipe técnica. Os
parâmetros para essa aprovação respondem
ao que os agentes institucionais entendem ser
o melhor para a Unidade. A preocupação com
a “necessidade religiosa” dos adolescentes é
secundária, haja vista que os próprios diretores
acreditam que o trabalho é importante para
os adolescentes.
A percepção é que os cadastros e demais formas de controle são peças burocráticas sem
importância efetiva nas práticas de assistência
religiosa. Elas garantem tão somente o reconhecimento legal das instituições religiosas
“cadastradas” e de seus membros. No entanto,
como já foi visto, esses “cadastros” não se
configuram como “bancos de dados” em que
os diretores ou membros da equipe técnica
irão recorrer para suprir as necessidades e
demandas dos adolescentes.

Utilização de Símbolos religiosos
Em geral, os diretores não colocam obstáculos
à utilização e distribuição de símbolos religiosos ou materiais entre os adolescentes. Alguns
relatos, no entanto, chamam atenção por
relatarem atitudes destoantes desse consentimento irrestrito à atuação dos assistentes religiosos, incluindo até procedimentos como a
revista dos mesmos. Quando existem, as restrições ao uso e distribuição dão-se por questões
puramente institucionais. Há um controle dos
religiosos por parte da instituição e, como não
poderia deixar de ser, também dos símbolos e
objetos que utilizam e distribuem.
No Amazonas não foram relatados casos de
exigência de revista dos assistentes religiosos e
houve sempre permissão de que levassem materiais para as suas atividades. Na Bahia, por
sua vez, há revista dos religiosos em todas as
unidades. Em uma delas, não se revistam os
alimentos trazidos com comunicação prévia,
mas, em todas, os materiais distribuídos são
revistados, evitando a circulação de conteúdo
que incite a intolerância religiosa.

No Mato Grosso do Sul, apenas em uma das
UNEIs os grupos religiosos são revistados
quando entram na unidade. A maioria absoluta (07) dos entrevistados afirma que os
assistentes religiosos não sofrem revista, ponderando que a prática poderia constrangê-los
e ressaltando a relação de confiança e o pacto
firmado entre ambas as partes.
A Resolução nº495/Sejusp, em seu artigo
8, afirma que o credenciamento não isenta
a revista em pertences dos assistentes religiosos, cabendo ao diretor a decisão de
fazer ou não revista corporal. Os gestores
informam que realizam apenas revista de
materiais e, em uma delas, é praxe que as
bolsas permaneçam na recepção, em armários individualizados e reservados às visitas.
Outro aspecto que enfatizado diz respeito à
solicitação de que os assistentes religiosos
informem qualquer ação que saia da rotina
do ritual, como, por exemplo, a distribuição
de camisetas ou a utilização de um filme
como mediador do trabalho. Ou seja, não
há a revista, mas busca-se o conhecimento
do tipo de atividade e do material utilizado e
as mudanças de rotina são avaliadas, tendo
sempre em pauta a segurança . Em todas as
unidades do estado é permitida a distribuição de material para orientação religiosa,
mas não sem que passem, antes, pela revista
dos agentes de segurança ou pelo acompanhamento dos agentes socioeducativos. Não
há, entretanto, avaliação do conteúdo, no
caso de livros e cartilhas.
No Rio Grande do Sul, apenas uma unidade
afirmou haver revista, “um pouco menos
rigorosa” (CSE). Nas demais, a prática não
acontece. Esta foi substituída por medidas
como: orientações, identificações, acompanhamento e checagem de objetos declarados.
As justificativas para a alteração vão desde
questões de educação e de ética à observação
de que nunca houve problemas com a distribuição dos materiais, à confiança nos agentes
e à relação previamente estabelecida com os
grupos religiosos.

Os símbolos religiosos fazem parte dos ritos
e ajudam a conformar uma identidade religiosa. Assim, a importância da distribuição
e utilização destes materiais por parte dos
assistentes religiosos. Além disso, a utilização
dos símbolos religiosos, além de trazerem uma
marca de pertencimento, pode também ser
objeto de “conquista” dos adolescentes. Eles
passam a participar das atividades, não porque as desejem, ou tenham identificação com
o discurso e a doutrina religiosa, mas porque
desejam possuir os objetos que estão sendo
distribuídos, tal como os demais jovens.
Nestes casos fica caracterizada, mais uma vez,
que a forma de ação dos grupos religiosos
não visa a atender as necessidades religiosas
dos adolescentes em sentido estrito, mas fazer
com que todos os adolescentes participem das
atividades. Todos os grupos religiosos desejam
agregar o máximo possível de adolescentes,
independente de serem ou não pertencentes
àquele ao credo religioso, pois esta é a oportunidade conferida ao adolescente de modificar
a sua vida através da adesão àquela religião.
Ainda que a “conquista” do jovem seja através
de atos de “barganha”.
As restrições ao uso e distribuição destes
materiais dão-se por questões puramente
institucionais. Há um controle, por parte

da instituição, dos religiosos que atuam nas
atividades que realizam e, não poderia deixar
de ser, dos símbolos e objetos que utilizam e
distribuem.

Agentes de Disciplina versus
Assistentes Religiosos
Outro ponto analisado é a relação entre os
agentes de disciplina, monitores e demais
funcionários que lidam com os assistentes
religiosos. A resposta mais recorrente é que
esse relacionamento é bom. Entretanto, há
questões importantes a registrar.
No Amazonas, em uma unidade foi observado que os funcionários também aderem aos
trabalhos de assistência religiosa. Em outra,
houve indicação de que os monitores também
necessitam de assistência religiosa, “recebendo
o ‘benefício’ da atividade que é desenvolvida
na instituição”. Aqui fica clara a concepção
de capelania implícita no trabalho, pois as
atividades religiosas não atendem apenas aos
adolescentes, mas a todas as pessoas que
frequentam a Unidade.
Uma das unidades baianas, por sua vez,
reconheceu que a relação entre agente de
disciplina e assistentes religiosos nem sempre
foi positiva. Em uma segunda instituição do
estado, já houve resistências por questões de
segurança; em duas outras a relação positiva
foi observada como resultado de uma grande
presença de funcionários evangélicos. Em
uma delas havia uma deliberação para o não
envolvimento dos agentes nas atividades, para
que a segurança não ficasse desfalcada; na
outra, ainda na Bahia, a identificação entre
os grupos religiosos e os agentes faz com que
os primeiros consigam compreender melhor o
direito à assistência religiosa dos adolescentes.
Isso significa que, quando os funcionários
são da mesma religião que atua na Unidade,
é possível que compreendam o significado da
assistência religiosa.
Em Mato Grosso do Sul o reconhecimento é
de que a relação é positiva, mas há também
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No Rio de Janeiro (Simões, 2010) não foi
mencionada a prática de revista dos assistentes religiosos. Quanto à distribuição de
material, foi observado, por exemplo, que em
uma unidade os adolescentes podiam receber
material religioso, mas não permanecer com
eles. A precaução se deve à possibilidade dos
artefatos poderem ser utilizados para fins não
vinculados às atividades religiosas. Em um
contingente um pouco maior de unidades, a
distribuição era realizada com restrições. Em
outra delas, a direção chamou atenção para
o fato de que a distribuição de conteúdo de
cunho não religioso entre os adolescentes pode
se configurar como estratégia de conquista
dos mesmos.
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um comentário curioso: “se fosse conflitante,
não haveria atendimento”. Observa-se que o
direito do adolescente não está em questão.
Se os agentes de disciplina não são capazes de
compreender o trabalho dos grupos religiosos
e criam problemas, então há a indicação de
suspensão do trabalho religioso. O direito à
assistência religiosa está, desta forma, subordinada ao entendimento que os funcionários do
Sistema Socioeducativo têm da atividade.
No Rio Grande do Sul, a relação também foi
vista como positiva e houve o reconhecimento,
em uma Unidade, de que havia vários funcionários bastante comprometidos com a religião
na instituição.
No Rio de Janeiro, em três casos foi registrada
a resistência ao trabalho dos religiosos devido a uma nova rotina que é estabelecida na
Unidade. Em outra situação os funcionários
eram favoráveis apenas à atuação da “sua”
instituição religiosa. Grande parte da boa
relação entre os agentes de disciplina e os
assistentes religiosos deve-se ao fato daqueles
serem, também, religiosos.
Pode-se observar, assim, que além de as
atividades religiosas serem autorizadas nas
unidades a partir de critérios ad hoc, decididos pelos diretores, os assistentes religiosos
ainda estão sujeitos a contar com a “boa
vontade” dos agentes de disciplina e demais
funcionários que acompanham de perto o
desenvolvimento do trabalho. Se o agente
de disciplina for religioso, se pertencer à
mesma denominação religiosa do grupo que
está atuando, então o desenvolvimento das
atividades tende a ser facilitado.
As percepções até aqui observadas indicam
que os grupos religiosos atuantes no Sistema
Socioeducativo devem passar por dois crivos: a
aceitação da direção, que possui seus critérios
para avaliar o que considera “adequado” para
a Unidade; e a legitimidade das atividades que
desenvolvem por parte do “corpo técnico”.
Sem essa dupla aceitação, dificilmente um
grupo religioso consegue atuar na unidade.

Por isso fica claro que católicos e evangélicos
— principalmente os últimos — são mais presentes no Sistema.

Horário das Atividades
Outro ponto que demonstra o apoio da unidade é a determinação de um tempo exclusivo
para a atividade religiosa e a incorporação
das atividades de assistência religiosa à rotina
institucional. Na maior parte dos casos, a atividade ocorre no final de semana, ou no final
da tarde e início da noite, durante a semana,
quando a maioria dos adolescentes não está
realizando outras atividades.
No Amazonas, no Mato Grosso do Sul e na
Bahia, as duas situações são identificadas:
tanto a liberação de um horário exclusivo para
a assistência religiosa quanto a incorporação
das atividades na rotina institucional, sendo
esses procedimentos estratégias deliberadas
da instituição. No Rio Grande do Sul, além
dessas providências, há o reconhecimento de
que os grupos religiosos demandam mais tempo de atuação, mas busca-se não se restringir
outras atividades para se adequar a assistência
religiosa. Em outro caso, neste mesmo estado,
um diretor afirma que não oferece alternativas
ao trabalho de assistência religiosa, pois “nada
mais prazeroso do que o culto”.
No Rio de Janeiro (idem, 2010), a resposta
mais recorrente é a de que é realizado um
planejamento de horários para que não exista
sobreposição de atividades. Por vezes, mesmo
que a atividade religiosa seja prioritária, há
intercorrências durante a atividade, como o
adolescente ser chamado a realizar outra tarefa. Por vezes, o que é prioridade, passa a ser
imposição. Há casos em que coincide com outras atividades. Mas só quando se trata de aulas
escolares, a prioridades é a sala de aula.
Ao observar as respostas dos diretores, é possível verificar que as atividades religiosas só não
são priorizadas quando os horários se chocam
com as aulas escolares e quando há outros pro-

Local das Atividades
As atividades religiosas são realizadas em
vários lugares, entre eles: o pátio, o refeitório,
a sala de lazer, o teatro, a varanda. Durante
as entrevistas, chegou-se a afirmar que sua
19
ocorrência se dava “nas celas” . A variação
de espaço pode ocorrer devido ao tipo de
atividade a ser realizada, à condição climática
ou às disponibilidades do dia.

19 Já havia sido observado (cf. capítulo 2) que
muitas unidades ainda
mantêm o formato de
prisões.
20 O autor denomina
“instituição total” aquelas
em que há regime fechado,
como prisões, conventos e
quartéis. Nestes casos, a vida
dos internos é totalmente
regida pela instituição.

No Amazonas, houve apenas uma única menção ao fato de o local ser adequado, porém
não específico para atividades religiosas, como
a quadra ou a sala de aula. Na Bahia, em duas
unidades não havia espaços específicos para
as atividades, mas igualmente ao que foi dito
no Amazonas, estes eram considerados adequados. Em outra unidade havia um templo
ecumênico, com cadeiras confortáveis, boa
iluminação, púlpito, ventilação... O informante
não percebe que a descrição do local “ecumênico” corresponde, na verdade, ao espaço
típico de uma Igreja e que nem todas as atividades religiosas ocorrem, necessariamente, em
espaços com formato de “Igreja”.
No Mato Grosso do Sul, as atividades religiosas geralmente ocorrem em grupo e em espaço
físico considerado adequado por cinco (5) dos

oito (8) entrevistados. A queixa dos demais
sobre a estrutura física não está relacionada
apenas ao local onde a assistência religiosa
se dá, mas à estrutura da unidade como um
todo. Vale destacar que, em Mato Grosso do
Sul, apenas uma das unidades de internação
segue os padrões arquitetônicos do Sinase.
Nota-se que as mudanças estruturais, mais
especialmente nos últimos dois anos, têm recebido investimento público, de maneira que
outras unidades estão sendo reformadas ou
construídas com vistas à melhoria desse aspecto. Observa-se, entretanto, que as unidades
estão comumente afastadas da área central,
potencializando de forma clara a invisibilidade
e a exclusão desse segmento da população e
caracterizando o que Goffman (2005) deno20
minou “instituição total” .
No Rio Grande do Sul, um dos entrevistados
mostra como a concepção de “espaço apropriado” pode ser concebida:
O espaço é apropriado. Porque não adianta tu ter um espaço, se a casa não tem
condições. Dependendo de como a casa
está, tu faz num espaço. Se a casa está bem,
se faz no auditório, se está mais ou menos
os agentes sobem e fazem na sala de TV,
se está muito bom, se coloca na quadra
todo mundo. Não adianta a casa ter um
espaço ótimo, se os guris estiverem todos
“afiando estoque” e querendo se matar.
Se o ambiente estiver legal, qualquer lugar
dá pra fazer, se estiver ruim, não adianta
ter uma igreja aqui dentro que não vai
adiantar.
Para este entrevistado, o “espaço apropriado”
seria uma capela, reproduzindo a visão de
“Igreja” como lugar específico para atividades
religiosas. As respostas, entretanto, não variam
muito. Em geral a assistência religiosa ocorre
no auditório, onde se recebem as visitas, no
salão, no refeitório...
No Rio de Janeiro (Simões, 2010), além de a
assistência religiosa ser realizada, em algumas
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cedimentos institucionais considerados mais
relevantes, como a transferência de instituição.
No entanto, por um lado a “prioridade” para
as atividades religiosas pode ser favorável ao
propósito dos grupos que buscam atuar junto
aos adolescentes; por outro, se choca com o
fato de alguns ou muitos jovens não estarem
interessados na atividade realizada. Assim, a
assistência religiosa perde, mais uma vez, seu
caráter de “assistência” e pode terminar tendo
um efeito contrário, criando uma resistência à
religião em geral por parte dos adolescentes.
Mais uma vez essa forma de organização se
assemelha ao formato da capelania, pois as
atividades não são apenas regulares, mas
inseridas na rotina institucional com horários
exclusivos.
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unidades, “nas celas”, no geral também não
há um espaço especificamente destinado a
ela (apenas dois diretores afirmam que deveria haver um espaço ecumênico, como, por
exemplo, “se for falar em condições físicas eu
vou falar que não, o ideal seria realmente ter
um espaço ecumênico, uma capela ecumênica”
(Diretor 6). Há uma percepção, por parte dos
diretores, de que o espaço é adequado para o
tipo de atividade realizada.
Minoritariamente, afirmou-se o contrário. Em
todos os estados, nenhum diretor mencionou, o Sinase para referendar a necessidade
de construção de um espaço próprio para
as ações de religiosidade dos adolescentes.
Talvez por isso os diretores tenham sido
quase consensuais no que tange à adequação de espaços variados para a prática da
assistência religiosa. Por outro lado, se há
uma importância conferida às atividades de
assistência religiosa por parte dos dirigentes,
estes não consideram necessário que os grupos religiosos tenham locais específicos ou
com infra-estrutura adequada para as suas
atividades. Em qualquer lugar da instituição
pode ocorrer a assistência religiosa.

A Assistência
Religiosa na visão
dos diretores
Nas entrevistas com os diretores não foi feita
nenhuma pergunta sobre o que eles consideravam apropriado para o trabalho de assistência
religiosa, ou seja, suas concepções específicas
sobre o que são essas atividades. No entanto,
esta foi uma resposta espontânea de alguns
dos entrevistados.
No Amazonas, prevalece a concepção da
assistência religiosa como forma de educação
religiosa, garantindo orientação espiritual para
a vida dos adolescentes; colocando-os no caminho certo, equilibrando-os e atendendo-os
em questões não necessariamente relativas

aos aspectos religiosos. Outra concepção observada relaciona-se à ideia da “espiritualidade”
como uma dimensão da natureza humana.
Esta aparente compreensão mais ampliada
da “natureza humana” pode acarretar em
uma imposição das atividades de assistência
religiosa a todos os adolescentes. Uma última
posição, que pode ocorrer junto às duas outras, é a postura tuteladora dos adolescentes,
que se desdobra em duas possibilidades: ou
justifica que os diretores limitem a oferta de
grupos religiosos, visando a “não confundir a
cabeça dos adolescentes” — como se esses não
soubessem as diferenças entre as religiões, não
tivessem um passado religioso e não fossem
capazes de fazer escolhas; ou, em um enfoque
contrário, a tutela significa na submissão dos
adolescentes a todas as experiências religiosas
da unidade, para que eles possam “fazer suas
escolhas com conhecimento de causa”.
Na Bahia, novamente a concepção de educação
religiosa está presente, assim como a postura
tuteladora, neste caso visando a que todos os
adolescentes possam ter “conhecimento da palavra, conhecimento da importância da religião
em suas vidas, para a formação do caráter”.
No Mato Grosso do Sul, houve uma menção
à perspectiva correcional da atividade religiosa,
assim como a ratificação da concepção tuteladora e da já referida opção pelo oferecimento de
atividades relativas a diferentes tradições. Isso
significa submeter os jovens a diferentes cultos religiosos, desconsiderando suas próprias
crenças. No Rio Grande do Sul não foi possível
identificar, com clareza, a posição dos diretores
sobre a assistência religiosa, já que essa não era
uma questão contida no questionário.
No Rio de Janeiro (Simões 2010), para a grande
maioria (6 diretores) dos que mencionaram
as suas concepções de assistência religiosa, o
trabalho deveria ter um cunho menos religioso
e mais voltado para os valores, para a ética e os
bons costumes. Essa proposta se casa com a ideia
de uma ação educativa, manifestada por dois
diretores. No entanto, somente em um caso

As tentativas de conversão a um credo religioso e as práticas ritualistas e estritamente
religiosas que não contribuem, nem mesmo
indiretamente, para a “mudança de valores”
são vistas com reservas e mesmo evitadas pelos
diretores. Assim, evita-se, de todas as formas,
que ocorram práticas mediúnicas e de exor21
cismo nas unidades e, em segundo lugar, a
tentativa de conversão dos adolescentes a determinada religião. Em ambos os casos, estas
foram razões para impedimento do trabalho
de alguns grupos religiosos.
Outros pontos ressaltados pelos diretores são
a presença de fanatismo e da discriminação
das outras religiões; o cuidado de não transformar a unidade em uma sede das Igrejas,
mencionado por 2 diretores. Em outros dois
casos foram mencionados também o número
excessivo de Igrejas e assistentes religiosos
presentes na unidade. Por fim, alguns alertam
que a assistência religiosa não deveria ter um
conteúdo religioso.

21 O trabalho de Silva
(2007) mostra as relações
estruturais existentes entre
o neopentecostalismo e as
religiões afro-brasilerias.

principalmente na ideia de que “eles não sabem
o que querem” ou “eles precisam conhecer as
religiões”; a perspectiva da educação religiosa,
com a ideia correcional e de transformação
do caráter; e a visão espiritualista, em que os
aspectos religiosos fazem parte da “natureza
humana” e são uma dimensão da vida dos
adolescentes, mesmo que estes não saibam
disso, não valorizem a religião e os aspectos
espirituais em suas vidas. Todas as três formas
encontram justificativas para criarem constrangimentos à participação dos adolescentes nas
atividades de assistência religiosa. Além disso,
elas expressam a concepção que os agentes têm
da religião e, por isso, não concebem o caráter
propriamente assistencial das atividades religiosas no Sistema Socioeducativo.

Dificuldades
Os diretores foram questionados sobre as principais dificuldades encontradas nas atividades
de assistência religiosa. Suas respostas nos
apontaram as seguintes questões:
No Amazonas, as maiores dificuldades são atribuídas aos próprios grupos religiosos atuantes,
seja por sua dificuldade de chegarem até as
Unidades — centradas na capital —, seja pelo
número de pessoas para o trabalho, a falta de
continuidade das intervenções e ausência de
metodologia atrativa para os adolescentes.

Essa apreciação está relacionada à ideia que o
dirigente faz dos efeitos da assistência religiosa
sobre os adolescentes, coibindo “excessos” e
evitando que os mesmos se “agitem demasiadamente”, tudo isso a partir das concepções religiosas daquele que ocupa o cargo no momento.
Assim, a regulamentação do que é permitido é
realizada na medida em que a prática da assistência religiosa suscita novas situações.

Já na Bahia as reclamações voltam-se para os
aspectos institucionais, principalmente para o
local onde ocorrem as atividades de assistência
religiosa. Outro aspecto observado é o custo
das atividades, que é inteira e exclusivamente
arcado pelos grupos religiosos. A última observação diz respeito à disputa de poder entre
os grupos religiosos, o que cria entre eles um
relacionamento tenso.

Se, na forma, os trabalhos de assistência
religiosa se configuram como “oferta” e,
portanto, são coerentes a uma concepção
de capelania, no conteúdo, três elementos se
destacam: a perspectiva tuteladora, expressa

No Mato Grosso do Sul, ao serem indagados
sobre as dificuldades da assistência religiosa
no Sistema Socioeducativo, 3 (três) entrevistados não enxergaram qualquer dificuldade.
Os que as apontam mencionam, em síntese,
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o Diretor afirmou que a assistência religiosa
visava à transmissão da Doutrina Religiosa. O
que os dirigentes desejam, mais do que a conversão dos adolescentes a uma religião, é que o
trabalho de assistência religiosa, qualquer que
ela seja, ajude nas ações de reeducação social
dos adolescentes, modificando seus valores, sua
postura diante da vida, sua visão de mundo.
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problemas de segurança; falta de espaço físico
apropriado; ausência de comprometimento
dos funcionários com a socioeducação e
desconhecimento dos grupos religiosos em
relação às medidas socioeducativas.
No Rio Grande do Sul, as preocupações principais são com os agentes que “agitam” os
adolescentes, ao invés de acalmá-los, e realizam práticas “inadequadas” para as unidades
socioeducativas, adotando uma postura de
fanatismo religioso. Essas críticas voltam-se,
principalmente, para os cultos de exorcismo
das igrejas pentecostais.
No Rio de Janeiro (Simões, 2010), a principal
dificuldade detectada foi o despreparo dos assistentes religiosos. Essa questão foi desdobrada
em dois pontos: o primeiro é a ausência de
um plano pré-definido de atuação; a outra,
ainda relacionada ao despreparo,é a falta de
continuidade de muitos trabalhos por parte
dos próprios assistentes.
Em outros casos, a crítica se volta para o tipo
de atividade em si mesma, por ser voltada
para a conversão dos adolescentes, para a
“prática da religião” e para procedimentos
pouco educativos. Um importante conjunto
de observações de relaciona à ausência de
normatização sobre a assistência religiosa. Há
também os problemas decorrentes dos funcionários e técnicos que trabalham nas Unidades.
Nesse caso, as questões vão desde o pequeno
número de agentes, passando pela ausência de
compreensão dos agentes de disciplina sobre
as atividades realizadas, até a desinformação
sobre as religiões propriamente ditas.
Outros temas foram citados mais pontualmente, como a segurança, o conflito de horários
entre atividades, a ausência de um espaço ecumênico e a rotatividade dos jovens, afetando
o trabalho realizado.
Se não há planejamento por parte dos grupos
religiosos, se não há normatização por parte
do Sistema, a gestão das atividades religio-

sas depende, como já apontamos, do que
os diretores, técnicos e demais funcionários
acreditam ser o melhor para a Unidade e para
os adolescentes. O que se pode esperar dessa
combinação é um grupo pouco coerente de
ações e pouca regularidade de critérios: o que
se aprova como prática religiosa desejável em
uma Unidade pode ser condenável em outra.
Há, inclusive, o reconhecimento da necessidade de se realizar, junto aos funcionários, um
trabalho de sensibilização para o significado
das ações de assistência religiosa. Tal sinalização, embora relevante, não é suficiente. As
questões a serem enfrentadas evidenciam a
necessidade de técnicos, diretores e assistentes religiosos repensarem também a forma de
inserção dos grupos religiosos no Sistema.
A concepção de capelania reincide no horizonte e se destaca mais uma vez nas entrevistas,
pois parece ser o padrão esperado da assistência religiosa: atividades organizadas, planejadas, contínuas, educativas, que não foquem
excessivamente nos aspectos propriamente
doutrinários das religiões, mas que sensibilizem os jovens para a transformação social e
moral. O que foge a esse modelo é alvo de críticas: descontinuidade, falta de planejamento,
desconhecimento do sistema etc.

Pontos Positivos
No Amazonas, somente um diretor foi capaz
de ressaltar pontos positivos da atividade,
citando o poder de acalmar os jovens e de
promover a autorreflexão. Na Bahia, a importância da religião está, para um dos diretores,
em seu caráter transformador, que faz com que
o adolescente seja perdoado e busque cons22
truir um novo projeto de vida para si . Vale
dizer que este último objetivo não pressupõe
o primeiro, embora pareça, na fala a que nos
remetemos, que ambos existem articulados.
Outro diretor aponta também para o caráter reflexivo que a religião tem sobre os atos
cometidos. O último entrevistado analisado
apresenta uma postura bem instrumental da
assistência religiosa, afirmando que os ado-

22 Vale dizer que é possível colaborar para que
o adolescente busque um
novo projeto de vida sem
considerar uma necessidade de perdão.

lescentes, principalmente, no que concerne à
família, são atribuições fora do âmbito religioso e que colocam em questão a privação de
liberdade como medida socioeducativa.

Em Mato Grosso do Sul, em relação aos
aspectos positivos, todos reconhecem que
existem e podemos sintetizar que as respostas
dos diretores apontam para a importância da
articulação entre socioeducação e religião,
enfatizando a relação de complementaridade
entre ambas. Vale ressaltar que está subjacente
a todos os discursos a relação da assistência
religiosa com a mudança de comportamento
(transformação) do adolescente, com vistas
a torná-lo “mais humano”.

Por último, ainda no Rio Grande do Sul um dos
diretores afirmou que: “Bom, eu já havia comentado aqui todo o esforço que nós fazemos aqui
para que os jovens participem, que os grupos
continuem, são nesse sentido, porque a gente
acha importante”. Neste sentido, a posição
do diretor é: “é importante para o adolescente
porque é importante para mim”. Nota-se, uma
vez mais, que há um esforço em fazer com que o
adolescente valorize a experiência religiosa, mas
note que em nenhum momento é discutida “que
religião?” ou “qual o credo do jovem”.

Quando bem executada, o que é raro, pois
só vi um caso até hoje, facilita e muito no
trabalho nosso aqui. O adolescente começa a ficar mais calmo e pensar na vida,
pois os adolescentes não pensam em nada,
não sabem nem pra que servem os estudos. Eles são bichos chucros e enjaulados
(Entrevista 5).
No Rio Grande do Sul, os aspectos instrumentais da assistência religiosa são os principais
apontados: acalmar os adoelscentes e favorecer
momentos de instrospecção e de reflexividade sobre os atos cometidos. Um aspecto até então
não comentado foi mencionado aqui: a oportunidade de os adolescentes conversarem com
outras pessoas e não ficarem fechados nos seus
dormitórios. É importante salientar que esse
ponto indica uma enorme lacuna do Sistema
Socioeducativo, expondo como os grupos
religiosos suprem demandas que nada têm de
religiosas e que poderiam ser atendidas, caso
houvesse efetivamente um Sistema Socioeducativo em funcionamento que não deixassem
os adolescentes “fechados nos alojamentos”.
Ainda sobre esse aspecto, um diretor afirma
que a carência suprida pelos grupos religiosos
“ajuda a substituir a falta da família”. Atribuir
a esses grupos a responsabilidade de contornar
as carências emocionais e afetivas dos ado-

No Rio de Janeiro (Simões, 2010), quatro pontos principais foram evidenciados: a primeira é a
percepção de que a assistência religiosa é capaz
de provocar uma transformação no comportamento
dos adolescentes, causando uma reavaliação de
conceitos, dos “erros” e dos valores.
Outra impressão é de que a assistência religiosa deixa o ambiente da Unidade e os adolescentes
mais calmos, mais tranquilos. Alguns diretores
acreditam na importância da assistência religiosa porque os assistentes religiosos resgatam
a autoestima dos adolescentes, valorizam-nos e
fornecem-lhes apoio e conforto. Foram mencionadas, ainda, as melhorias que o trabalho
de assistência religiosa traz no sentido de
realizar uma ação socioeducativa.
Foi trazida à tona também a ideia de que a
assistência religiosa tem aspectos positivos por
falar de Deus e porque as religiões, em geral,
são boas. Apesar das dificuldades apontadas
no item anterior, a atividade atingiria os objetivos propostos pelos diretores. Mais do que a
simples transmissão da doutrina religiosa, os
trabalhos religiosos são capazes de acalmar os
adolescentes, aumentar a autoestima, apoiálos nas suas dificuldades etc. Neste sentido,
todos os diretores mostraram-se plenamente
favoráveis à manutenção das atividades religio-
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lescentes voltam mais tranquilos das atividades
realizadas, mas também que os assistentes
religiosos são acionados quando há problemas
de comportamento na instituição.
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sas. Quando a assistência religiosa é capaz de
preencher as expectativas positivas elencadas
pelos diretores, a percepção destes é de que ela
contribui efetivamente para o trabalho socioeducativo realizado com os adolescentes.
Por outro lado, em nenhum momento foi colocado, como ponto positivo, o fato de se conseguir mapear e atender, convenientemente, as
demandas e necessidades dos adolescentes.
Esses não foram considerados tópicos relevantes em nenhum dos itens até aqui analisados,
contrariando o que indica a legislação.

Amparo Legal
Aos diretores foi perguntado se havia alguma
norma ou regra que regulasse a assistência
religiosa em suas unidades. A resposta mais
recorrente, em todos os estados, foi negativa.
No Amazonas, os dois diretores que nos informaram a este respeito afirmaram não haver
normas ou regras que regulem a assistência
religiosa nas unidades, embora em uma delas
seja necessário que os grupos interessados
apresentem um projeto, que é analisado pela
pedagoga e pela diretoria. Em outra, o principal foco é a observação da segurança. Se neste
caso o conteúdo da ação socioeducativa pouco
importa, no primeiro ele deve estar adequado
a uma proposta educativa.
Na Bahia há um contraste entre, de um lado,
a afirmação de que não há regras; de outro,
o reconhecimento do Eca e do Sinase como
norteadores da política de atendimento ao
adolescente. Neste caso, reconhece-se que os
jovens têm autonomia e condições de decidir e
fazer suas próprias escolhas. Esse entendimento
não se relevou transformador das práticas de
tutela na instituição, uma vez que observamos
no estado as mesmas formas de implantação e
gestão da assistência religiosa identificados nas
outras áreas do país. Portanto, o conhecimento
da legislação não altera substantivamente as
práticas adotadas.

No Mato Grosso do Sul, cinco (62,5%) dos
entrevistados informam que existem normas e
todos eles afirmam que as regras estão baseadas
na segurança. “Todas as vezes que existe clima pesado
os internos não saem nem para a formação religiosa, até
mesmo porque tem gente de fora e o perigo é maior”
(Entrevista 2). Um dos entrevistados sustenta
que, além da segurança, as regras são pautadas
na liberdade religiosa (Entrevista 4). A referência
colocada aqui diz respeito à escolha do adolescente de participar ou não da atividade, em
consonância com os princípios legais.
Em uma das unidades o diretor informa não
existirem normas específicas, mas declara que
“apenas faz parte do Projeto Pedagógico e as regras
são gerais para todas as atividades socioeducativas”
(Entrevista 8). Ou seja, as regras da assistência
religiosa estão implícitas e são compatíveis com
as demais. A conexão com o Projeto Pedagógico da unidade é um dado positivo, pois é ele,
de acordo com o Sinase, que deve nortear as
ações educativas e a articulação de concepções
e práticas, definidas coletivamente.
Ao serem indagados se a assistência religiosa
consta do Projeto Político Pedagógico (PPP)
das unidades, dos oito (08) entrevistados, sete
(07) afirmam que sim. “Sim, com embasamento no
Eca e no Sinase” (Entrevista 4). “Nem poderia ser
diferente, ele está previsto em lei” (Entrevista 2). Ao
mesmo tempo em que referenciam a correlação
dessa atividade com o Eca e o Sinase, algumas
falas apontam fragilidades:
Está no PPP. Mas o pessoal não conhece
o que é o PPP e a relação com o atendimento religioso. Porém, vou ser indelicado,
mas há um grande desinteresse, por parte
dos agentes e técnicos com relação ao
PPP, muitos só vêem o aspecto material
(infraestrutura), mas não há interesse em
conhecê-lo (Entrevista 1).
Outros admitem que, mesmo no PPP, a assistência religiosa “ainda não está bem estruturada como o Plano Individual de Atendimento
(Pia)” (Entrevista 3).

Ainda acerca dessa temática, um dos entrevistados afirma que “o PPP é apenas uma lenda.
Não funciona nada aqui (...). O PPP eu não vi
funcionar em lugar nenhum” (Entrevista 5). Tal
afirmação, vinda de um dirigente de uma unidade educacional de internação, é extremamente
preocupante, visto que o declarante tem, como
uma de suas atribuições, o dever de “zelar pelo
cumprimento das obrigações das entidades
que atendam adolescentes em privação de
liberdade, previstas no Eca”. (CADERNOS DO
Iasp, 2006, p.75).
No Rio Grande do Sul, três instituições disseram
que as regras para a atuação de grupos religiosos nas unidades estavam baseadas no Eca e
no Pemseis. As demais se referiram a pessoas
ou instâncias institucionais. Dois diretores de
unidades da capital atribuem a função de regulação aos órgãos centrais da Fase. Os demais
consideram que a unidade tem autonomia para
a autorização, que é compartilhada entre a
direção e a equipe técnica. Nenhuma Unidade
mencionou regras específicas para a assistência
religiosa. Há remissão às normas maiores (Eca,
Pemseis) ou ao bom senso. E há referências ao
funcionamento da unidade, com relação a horários, segurança e cuidado com os jovens.
Das treze unidades pesquisadas em todo o
Brasil, apenas uma respondeu negativamente,
ou seja, que não havia normas que regulassem a
assistência religiosa, com a ressalva de que isso
não significa menosprezo à atividade. Um diretor não soube precisar se havia ou não regras.
Quanto aos demais, a resposta afirmativa é em
geral curta ou vaga, indicando que o tema parece não ocupar muito espaço naqueles Projetos.
Três diretores mencionaram, ainda, o Eca como
instância que torna obrigatória a assistência
religiosa e um outro se referiu ao Pemseis.

O Rio de Janeiro (Simões, 2010) teve como
resposta mais recorrente (em sete casos) a de
que não existiam normas. A segunda resposta
mais ouvida fez a menção ao Eca ou ao Sinase,
sendo que em dois casos a menção foi apenas
ao Eca, em três casos a ambos e em outros dois,
somente ao Sinase, totalizando sete casos. Outro grupo significativo de respostas indicou que
as regras e normas para a assistência religiosa
eram definidas internamente, segundo a diretriz
de cada uma das Unidades e do bom senso.
Essas normas definem questões de horários,
volume de som, vestimenta etc. Por último, a
“normatização” foi enfatizada no respeito às
outras religiões.
Analisando essas respostas, que mencionam
minoritariamente o Eca e o Sinase, não se
pode afirmar que os diretores de Unidade
desconheçam essas Leis, mas que não as têm
como parâmetros efetivos para a organização
do trabalho de assistência religiosa. O que mais
mobiliza esses profissionais são questões operativas cujas regras são definidas internamente a
cada Unidade. Entre os diretores que afirmam
que as normas de atuação dos grupos religiosos
estão baseadas no Eca e no Sinase, percebe-se
uma ausência de aprofundamento das mesmas
e uma apreensão que alcança apenas seus aspectos mais gerais.

Consulta aos Pais
Quando questionados sobre o consentimento
dos pais para que os filhos assistissem e participasse das atividades de assistência religiosa,
os diretores produziram grande variedade
de respostas, buscando justificar a ausência
dessa permissão. A não consulta aos pais não
fere nenhum principio legal, mas no nosso
entendimento fica implícito que não há uma
conexão do trabalho do adolescente com
sua família, instituição central no processo
socioeducativo.
No Amazonas, duas Unidades apenas informam os pais sobre as atividades de que os
filhos tomarão parte, “incluindo a assistên-
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Ainda que seja possível reconhecer avanços na
tentativa de estabelecer de fato um instrumento
que possa ordenar os procedimentos socioeducativos, muitas vezes ele parecer funcionar como
mero instrumento burocrático que não circula
entre todos os funcionários.
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cia religiosa como uma atividade da rotina
institucional”. Em outra, não há consulta
e nem informação. Em uma última, a justificativa para a não consulta está em que
“as atividades propostas devem contemplar
espiritualidade e não a religião em si”. Nesse
caso, observa-se que a remissão à espiritualidade é uma justificativa para não se buscar
identificar a religião dos pais, tampouco as
dos adolescentes. Esses procedimentos são
básicos para se identificar o conjunto de
crenças de que a família é portadora.
Na Bahia há três casos bem distintos: no primeiro, os pais informam a religião dos filhos,
“mas não criam resistência” para novas atividades e orientações religiosas. Essa informação é importante porque nos faz pensar: quem
criaria resistência vendo seu filho ingressar em
uma Unidade Socioeducativa?
Em outro caso, a justificativa está em os jovens
internados virem, em sua maioria, do interior
do Estado. Aqui o contato com os pais é apenas
telefônico, quando ocorre. Recoloca-se, então,
a questão da localização das Unidades. A integração familiar e comunitária e a utilização de
todos os agentes sociais possíveis para a ação
junto ao adolescentes são pressupostos da socioeducação que ficam impedidas de ocorrer.
Por fim, há também a constatação de que,
embora informem as suas religiões, os adolescentes “nunca os acompanham”. O que
chama atenção, então, é que esses jovens vêm
de famílias religiosas, tendo contato, portanto, com a vivência religiosa em suas casas e
com o convite à participação nas instituições
religiosas com as que os pais se identificam.
Mesmo assim, os jovens têm “autonomia”
na escolha de suas crenças e a opção de não
participar dos cultos e práticas religiosas de
seus pais. Quando a Unidade socioeducativa
incorpora a atividade religiosa na sua rotina
institucional ou quando adota o discurso da
“espiritualidade”, essas práticas são impostas
ao adolescente pela condição de privação de
liberdade a que está submetido. Fica claro

que, quando não estava sob esse regime, a
forma de condução das suas escolhas (e de
suas crenças) não comportava a frequência a
grupos religiosos.
Em Mato Grosso do Sul constatou-se que, na
maioria (06) das unidades, os pais ou responsáveis dos adolescentes não são consultados
sobre o tipo de formação religiosa que desejam
para os filhos. Um dos diretores afirma que
não há consulta, mas que informam aos responsáveis que a assistência religiosa faz parte
do processo socioeducativo.
Os que consultam os pais informam que
nunca receberam uma negativa no que se
refere à participação do filho em atividades
religiosas, ainda que de tradições diferentes
das suas. Em Mato Grosso do Sul, de acordo
com o levantamento feito em 2008, cerca de
85% dos adolescentes vivem com suas famílias.
Esse dado nos faz pensar que o fortalecimento
dos vínculos familiares é imprescindível ao
processo socioeducativo.
No Rio Grande do Sul, apenas uma unidade
declarou haver consulta aos pais, observando, todavia, que “o familiar normalmente
respeita a vontade do menino”. A autonomia
dos adolescentes, sobretudo quando já são
maiores, aparece como traço geral. Entre as
justificativas para a ausência de consulta estão:
“eu acredito que nenhum pai queira que o
adolescente não tenha um acompanhamento
religioso”; “já frequentavam grupos religiosos
antes”; “não se justifica em atendimento provisório”; “pais não têm interesse em interferir”;
“os pais, os que a gente conversa pelo menos,
todos gostam”; “porque, quando o menino
é internado, legalmente o pai passa a ser o
diretor da casa”
Duas das justificativas se destacam. A primeira
é a certeza, por parte de um dos diretores, de
que os pais desejam um acompanhamento
religioso para os seus filhos. Nesse caso,
observa-se o lugar que a religião tem para
a “recuperação” do adolescente no Sistema

A outra é a informação de que “quando o menino é internado, legalmente o pai passa a ser
o diretor da casa”. A informação é apenas aparentemente correta, pois o diretor da Unidade
não passa a ser o “pai” do adolescente mas
o seu guardião legal. A posição de guardião
não o exime de considerar a relevância dos
pais (e da família) na ação socioeducativa. Em
verdade, como visto no capítulo 1, fortalecer
os laços entre o adolescente e sua família é um
pressuposto da ação socioeducativa.
Vale registrar, ainda, que há um único relato
de recusa à atividade religiosa: “Teve uma vez
que uma pessoa interferiu, há muito tempo...
Adventista! Teve um pai que a filha era adventista e ele não queria que ela assistisse. Um só“.
Embora o acontecido seja excepcional, ante a
forma como a assistência religiosa vem sendo
conduzida ele demonstra que se tratava de
uma adolescente de origem; que esta mesma
adolescente tinha uma família que efetivamente zelava por ela; e que era importante para o
pai resguardar o conjunto de crenças de sua
filha. Portanto, vai contra a ideia mais vulgar
dos adolescentes sem acompanhamento dos
pais e sem instrução religiosa na família, necessitando ser apresentados aos grupos religiosos
dentro das Unidades socioeducativas.
No Rio de Janeiro (Simões, 2010), em apenas
três momentos a resposta referiu-se diretamente ao Eca, mencionando que cabia aos
adolescentes decidirem sobre a participação
nas atividades. As demais respostas buscavam
mostrar que, de alguma forma, os pais consentiam as atividades religiosas em que seus
filhos estavam inseridos. Esse consentimento
era realizado, em geral, informalmente. Em
outra resposta, fica claro que a pergunta e a
informação sobre as atividades da Unidade

não significam o pedido de permissão ou
consentimento.
Para os dirigentes, cabe aos pais manifestar alguma insatisfação com as atividades realizadas
pelos adolescentes no interior das Unidades.
No entanto, nunca houve nenhuma “reclamação”. Outra justificativa centrou-se no fato
de “todos” serem do mesmo grupo religioso.
Somente em um caso houve a interferência dos
pais na implantação de um trabalho religioso
na Unidade.
Explica-se: os pais dos adolescentes perdem
o controle sobre o que ocorre a seus filhos no
interior da Unidade. Os jovens ficam, assim,
submetidos a ensinos e práticas religiosas que
nem sempre estão de acordo com o que acreditam ou com o que gostariam para eles. A culpabilização dos pais pelos atos infracionais dois
filhos, por sua vez, não contribui para que exista
uma reaproximação e um envolvimento desles
na “recuperação” dos adolescentes. A consulta
aos pais, embora não seja um procedimento
legalmente definido, ajuda na reaproximação
entre filhos e famílias e dá a chance, aos pais, de
definir o conjunto de códigos morais e crenças
que desejam que o seu filho partilhe, garantindo
assim uma unidade familiar.
O relato dos diretores evidencia também a falta
de padronização das atividades e mesmo de
ausência de estímulo para participação dos pais
nas ações que são empregadas com os adolescentes. A ideia de que “os pais reclamam se não
estiverem gostando” sugere a pouca importância atribuída à participação dos mesmos. Neste
sentido, a Direção das Unidades se autodefinem
como “pais” dos internados, determinando o
que é o melhor para eles. Família e adolescentes
perdem a capacidade de decisão, que fica toda
atribuída ao “sistema”.
Ainda, se as atividades de assistência religiosa
estão na “agenda” rotineira da unidade, não
cabe aos pais ou adolescentes fazerem “reclamações”, mas simplesmente acatarem o que
está estabelecido pelo Sistema.
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Socioeducativo. A impressão é que, sem ela,
a eficácia das ações desenvolvidas será menor.
Entretanto, não se questiona qual a crença do
adolescente, sob que orientação religiosa ele
estará exposto e se, para ele (e não para os
pais), a religião faz algum sentido.
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Demanda dos Adolescentes
Diferente da consulta aos pais, a legislação
é clara quando afirma que a assistência religiosa deve estar de acordo com o desejo dos
adolescentes e com as suas crenças (Eca).
Isso significa que aqueles que não desejam
não deveriam receber assistência religiosa e
os que desejam deveriam receber, apenas, a
assistência que está de acordo com aquilo em
que acreditam.
No Amazonas duas situações se apresentam:
na primeira, ao chegar à unidade os adolescentes preenchem uma ficha onde informam a
sua religião. No entanto, esse formulário tem
um “caráter provisório”. No segundo caso, o
diretor parece mostrar-se contrário à existência
de demandas por parte dos jovens, sugerindo
que a “diversidade” ou “ecumenismo” garantiriam a pluralidade e o respeito pelas diversas
religiões. Entretanto, nessa unidade, onde as
atividades ocorrem nos corredores, entre as
celas, o “ecumenismo” pode se traduzir como
prática violenta, já que também é imposta.
Para reforçar essa imposição, o diretor repete
o quanto vigia o fluxo da atividade religiosa e
a postura dos meninos durante sua realização.
Afirma, ainda, que os adolescentes devem participar porque isso é importante em suas vidas.
Além disso, na visão do diretor, eles participam
espontaneamente, pois não reclamam.
Na Bahia há várias situações a destacar: a primeira reporta-se ao fato de caber aos socioeducadores, numa prática de pastoreio, responder
às demandas dos adolescentes, através da
“oração quando estão depressivos, leitura da
Bíblia e música”. Portanto, esses agentes são
religiosos e se valem da proximidade com os
adolescentes para “pastoreá-los”.
Outro ponto a ressaltar é a presença de adolescentes do Candomblé. Como não há nenhuma
instituição dessa vertente religiosa nas Unidades
Socioeducativas, acaba existindo uma ausência
de suporte e atenção a eles. Em um situação,
o diretor afirmou a impossibilidade de aten-

dimento a um adolescente, pois os terreiros
cobravam pela assistência. Em outro, um jovem
disse que o seu orixá pedia para fazer um caruru.
A posição da instituição foi de se reunir com a
família para saber como isso seroa feito, uma
vez que na “unidade é complicado de fazer.”
Tal postura é um exemplo a ser sempre seguido, pois revela a atenção ao caso particular do
adolescente e o respeito à sua crença.
Ainda sobre as práticas mediúnicas, de madrugada , — dizem que é no período de lua cheia
— alguns adolescentes “incorporam” espíritos,
situação que os coloca em conflito, pois os
outros meninos não querem a presença deles no
alojamento. Não foi reportada, nessa situação,
a busca de assistência religiosa para que o adolescente pudesse receber o acompanhamento
religioso adequado ao seu caso.
Por último, a questão da liberdade de participar assistência religiosa. Por um lado, em uma
unidade, afirma-se que “todos os setores convidam os adolescentes e os jovens” a participar
das atividades; que não há uma seleção dos
mesmos, mas um convite ou demanda espontânea. Se há uma “adesão espontânea”, então
por que “todos os setores” devem convidar os
adolescentes? Essa prática indica mais a criação
de um constrangimento para participação do
que o respeito à livre escolha.
Em outra unidade, afirmava-se que os adolescentes tinham o direito de escolha dos
grupos religiosos, a partir da constatação
de que só havia grupos evangélicos na instituição. Portanto, a “escolha” era entre uma
ou outra vertente do evangelismo. Em outra
instituição, há a constatação de que “embora
os adolescentes não sejam evangélicos, eles
gostam de participar dos cultos”. Sua participação passa a ser intensa, mesmo sem que
eles se convertam a uma das denominações
evangélicas. Essa constatação nos faz pensar
que os adolescentes podem aderir e participar
dos cultos religiosos não por uma necessidade
dessa natureza, mas por outras opções, como
a falta de outras atividades no momento, a
oportunidade de contato com pessoas ex-

No Mato Grosso do Sul, em cinco (05) unidades
os dirigentes relatam que nunca houve demandas, reconhecendo que, “na verdade a vontade
parte sempre da instituição” (Entrevista 7); e
três (03) revelam as seguintes demandas: solicitação de exemplares da Bíblia; solicitação da
dispensa pela unidade de um grupo religioso
“muito teórico” e solicitação de não participação em atividades espíritas. Todos foram
atendidos.
Há um discurso unânime de que os adolescentes têm liberdade de escolher se querem
ou não participar das atividades religiosas,
conforme preconiza a legislação. Entretanto,
os entrevistados mencionam mecanismos
de “convencimento” ou “sensibilização” por
parte dos socioeducadores. “O agente chefe
de plantão procura fazer o convencimento do
adolescente”. (Entrevista 1).
Alguns afirmam que não é sempre que o adolescente quer participar das atividades religiosas
e algumas vezes ele está impedido por alguma
medida disciplinar. Mais de um entrevistado
referencia a presença maior de adolescentes
em atividades desenvolvidas por jovens assistentes religiosos, em um claro sinal de que as
identificações favorecem a aproximação com
as atividades religiosas.
No Rio Grande do Sul há outras situações dignas de nota: a primeira é o reconhecimento, em
algumas unidades, de que “não há demanda”
e que “todos gostam e querem participar das
atividades”. Diante do que foi exposto até aqui,
deve-se questionar se de fato os adolescentes
não expressam seus desejos e necessidades ou se
eles não encontram espaço para isso. Ademais,
questiona-se também se a participação nas
atividades religiosas atende a estes ou a outros
fins, como visto acima.
Em outra unidade, afirmou-se que os adolescentes não apresentam demandas e que já

estão acostumados com os trabalhos que lhes
são oferecidos na rotina institucional. Nesse
sentido, cabe ao grupo religioso cativar o jovem
a participar da atividade. Portanto, inverte-se a
posição: em vez de responder a uma demanda
do adolescente, a assistência religiosa cria nele
uma “necessidade”, a partir de um atrativo
que o cative.
Em duas outras experiências, observou-se uma
“filtragem” ou seleção dos adolescentes. No
primeiro caso, mesmo diante das demandas
dos meninos, os “técnicos fazem [uma] avaliação sobre a sinceridade e comportamento dos
jovens”. Reforça-se, assim, a posição tutelada
do adolescente. Outra variante encontrada para
esse filtro está em fazer com que os “mais agitados” fiquem impedidos de escolher se querem
ou não participar.
Em outras duas unidades, foi mencionado que
os adolescentes utilizavam “guias” e, em uma
delas, o jovem não participava do culto da Igreja
Universal do Reino de Deus. Essa informação
mostra a identidade religiosa do adolescente
que, mesmo não participando do culto organizado na unidade, guardava sua religiosidade.
Ao longo de sua internação, provavelmente esse
jovem não contou com o apoio dos representantes do seu credo religioso, pois esses não
atuam na assistência religiosa.
Em uma única unidade se verificou também
uma forma de encaminhamento mais coerente
com a legislação. Afirma a direção que, todas as
vezes em que são colocadas as demandas dos
internos, a unidade procura, de alguma maneira,
resolvâ-las. Seja procurando a entidade religiosa
da qual o adolescente participa ou suprindo a
falta de outra maneira, com conversas ecumênicas, num esforço de não esvaziamento da
questão da religiosidade para o adolescente.
Duas unidades indicaram algo importante:
quando os adolescentes efetivamente não
querem participar e são livres para fazê-lo,
demonstram respeito pela atividade desenvolvida. Em um caso se afirmou: “os que não
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ternas à unidade ou por carência (como já
reportado anteriormente).
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vão à assistência religiosa ficam na sala de TV,
mas em silêncio, pois deve haver respeito pelos outros que estão participando”. Em outro:
“o adolescente que não quiser participar fica
no dormitório”.
No Rio de Janeiro, verificaram-se três situações que marcam a postura dos adolescentes
ante a assistência religiosa: a identificação
das instituições religiosas com que eles mais
se identificam; a aceitação do trabalho que
é desenvolvido, independente da instituição
religiosa; e a indicação da instituição religiosa
de que eles não gostam.
Em apenas dois casos os adolescentes expressaram seus desejos de ter a assistência religiosa
de um grupo religioso específico, mas suas
demandas não foram atendidas. A dificuldade
está na forma como o trabalho de assistência
religiosa vem sendo conduzido. Os grupos são
oferecidos aos adolescentes à medida que as
instituições religiosas se prontificam a realizar algum trabalho nas unidades. Se não há
nenhuma “oferta”, não há trabalho; se há a
oferta do grupo X, então os adolescentes estarão submetidos ao trabalho dessa instituição,
independente das atividades por ela realizadas
e da crença dos adolescentes. A esses cabe,
no máximo, expressar seu contentamento ou
descontentamento com o trabalho oferecido
e se submeter.
Dois relatos dão conta de que, em determinada unidade, os adolescentes brigavam por
conta da assistência religiosa. Havia, entre eles,
hostilidade por participarem das atividades
promovidas por grupos religiosos que não
eram os seus. Desta forma, a existência de “brigas religiosas” está relacionada à forma como
o atendimento religioso vem sendo realizado,
submetendo todos os adolescentes a todas as
atividades de assistência religiosa. Esse é um
efeito da descaracterização que a assistência
religiosa tem nas unidades.
Associada à demanda dos adolescentes está
a forma de seleção para que participem das

atividades de assistência religiosa. O procedimento é um requisito de qualquer atividade de
assistência, que se destina aos que necessitam
e desejam, sendo necessário, portanto, que se
realize uma seleção prévia dos adolescentes,
identificando suas necessidades e seus desejos
segundo a religião de cada um.
O padrão, no entanto, é que não exista uma
seleção formal dos adolescentes, principalmente nas unidades com um número reduzido de
internos. Embora exista um discurso afirmando a liberdade de os jovens participarem das
atividades, há situações que necessitam ser
destacadas, como a presença de facções no
interior das unidades e a divisão das unidades
em módulos.
Tanto a divisão dos adolescentes por módulos
quanto por facções obedece a questões internas
a cada instituição. Quando, entretanto, há a
indicação de que “todos querem ir”, isso está
relacionado à ausência de outras atividades e,
principalmente, da oportunidade de contato
com agentes externos à unidade, como se verá
a seguir. Outra forma de seleção reside em colocar a assistência religiosa nos “horários livres”,
o que nos remete a outra característica que
perpassa a seleção dos adolescentes: a necessidade de que estejam sempre ocupados. Daí o
incentivo à participação em todas as atividades
religiosas, independente da instituição e do credo do adolescente. É importante também que o
trabalho oferecido seja “atrativo”, para que os
adolescentes possam permanecer entretidos. O
foco, portanto, não está em prestar assistência
religiosa, mas em resolver problemas funcionais
da unidade, entreter os jovens, conseguir “público” para as atividades religiosas etc.
A atividade de assistência religiosa já faz parte
da rotina de algumas unidades, de tal forma
que passa a ser esperada pelos adolescentes.
Associados ao discurso de que todos têm a
liberdade de participar estão os “obstáculos”
institucionais para que essa liberdade seja
efetivamente estabelecida. Chama a atenção
o fato de a atividade da assistência religiosa

O que é ressaltado não é a possibilidade de
garantia de direitos, mas quanto a atividade de
assistência religiosa contribui para a dinâmica
da unidade, mesmo que isso se consiga ao custo
de os adolescentes participarem de atividades
religiosas de grupos que não são os seus.
As formas de constrangimento são várias,
tanto dos assistentes religiosos, como já visto
acima, quando dos agentes da unidade (que
podem ser o Diretor, que atua pessoalmente,
um membro da equipe técnica ou mesmo um
agente de disciplina):
Assim, o direito dos adolescentes, na forma
como foi estabelecido no Eca, fica subordinado
ao constrangimento das convicções religiosas
dos assistentes religiosos (que entendem que
as suas convicções são as que mais vão ajudar
os adolescentes e tentam persuadi-los disso),
à forma como os trabalhos de assistência
religiosa são implantados (a partir da oferta
das instituições religiosas e não da demanda
dos adolescentes), ao arbítrio dos agentes da
unidade (diretores e agentes de disciplina) e
às questões internas às unidades (integração
funcional da assistência religiosa).

Outras Práticas
A Constituição Federal Brasileira impede que
a União, os estados e os municípios possam
estabelecer cultos religiosos ou igrejas e subvencioná-los. Os funcionários das unidades do
Sistema Socioeducativo, incluindo os diretores,
são representantes institucionais do Estado
junto à população. A restrição constitucional,
dessa forma, refere-se tanto à iniciativa das
instâncias federativas em estabelecer cultos
religiosos quanto a seus representantes. A
recomendação constitucional independe da
vinculação religiosa desses representantes.
Na medida em que eles exercem uma função

pública, devem agir assegurando a expressão
de todos os cultos religiosos. Portanto, não é
parte da função do gestor público privilegiar,
através das suas próprias ações, um ou outro
grupo religioso, ainda que essa tenha sido uma
prática corrente na história brasileira.
Esses comentários foram realizados, uma vez
que são os funcionários e os próprios diretores
quem mais promovem outros tipos de ações
religiosas no interior das unidades, para além
das já realizadas pelos grupos religiosos. Antes
de tratar especificamente dessas práticas, vale
ressaltar que foram detectadas, ainda que pontualmente, práticas religiosas realizadas pelos
próprios adolescentes, independentemente da
participação dos mesmos nas atividades de
assistência religiosa. Isso reflete a possibilidade
de os adolescentes exercitarem a sua religiosidade mesmo fora do âmbito da assistência
religiosa. Essa alternativa parece não fazer parte
do conjunto de soluções pensadas nem pelos
diretores de unidade e pelos assistentes religiosos. Uma vez que os adolescentes são capazes
de exercitar por si mesmos a sua religiosidade,
fica caracterizada a ausência de necessidade da
assistência religiosa.
Independente disso, o que mais chama a atenção é a observação de um grande conjunto de
“outras práticas religiosas” realizadas pelos funcionários das unidades, sendo que, em alguns
casos, durante o próprio período de trabalho.
Entre essas práticas está o “culto realizado pelos
funcionários”; a presença de “funcionários/
pastores”; em outros casos o funcionário oferece a atividade religiosa ao adolescente.
No Amazonas, cabia à monitora (funcionária
da unidade) a coordenação de uma das atividades do grupo religioso. Na Bahia, há os funcionários que atuam como “pastores”, orando
junto aos adolescentes antes deles dormirem.
Há, ainda, a realização de cultos por parte dos
funcionários.
No Mato Grosso do Sul, ao serem indagados
sobre atividades religiosas independentes nas
unidades, metade (04) dos entrevistados afir-
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ser integrada funcionalmente às atividades das
unidades, deixando de ser uma atividade-fim
para se tornar uma atividade-meio.
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mou que não existem. Entretanto, um desses
afirma: “Já vi um colega que é inspetor que é
evangélico, no dia das visitas, entra no salão,
conversa com os pais e faz oração junto com
os pais” (Entrevista 2). Dos entrevistados que
afirmaram existir outras atividades religiosas,
dois (02) fizeram referência à ocorrência de
orações antes das refeições, destacando que a
espontaneidade e iniciativa dos adolescentes
em “puxar” a oração ou ler alguma mensagem
são valorizadas. Dois (02) outros entrevistados relatam o envolvimento dos agentes
socioeducativos na atividade. “Há um agente
que é Pai de Santo e faz rituais, porém sem
os adolescentes. Ele diz que é para proteger
a unidade” (Entrevista 1). Outro entrevistado
destaca que essa atividade não interferia na
rotina de trabalho: “Ela (referindo-se a uma
agente adventista) vinha aos sábados e fazia o
momento religioso dela. Agora não, ela está em
licença maternidade. Mas no dia a dia nunca
percebemos envolvimento durante o horário de
trabalho” (Entrevista 6).
No Rio Grande do Sul, há também o reconhecimento de que há funcionários que promovem
atividades religiosas, esporadicamente: um
monitor evangélico que faz palestras; uma
monitora católica que faz meditações. Um assistente da direção que traz material da Seichono-iê (alguém do grupo já fez palestras para
os funcionários). Quando questionado sobre
a existência de uma imagem de Maria em um
balcão, o entrevistado afirmou: “Aqui cada um
tem o seu santinho”.
Em outra unidade afirmou-se que, quando o
funcionário tem a vontade de dar uma palavra,
o grupo técnico administrativo se reúne para
avaliar a pertinência do pedido. A preocupação
é que o funcionário não perca o foco do seu
trabalho, passando a atuar, exclusivamente,
como “pastor”.
Há ainda as situações em que grupos religiosos
vão às unidades apenas para celebrar uma
missa ou realizar um culto durante um evento
específico, como dia das mães, natal, páscoa

etc. Essas “celebrações” ocorrem também em
momentos não religiosos, como a inauguração
de uma rádio. Em outro momento foi relatada
a necessidade de intervenção de um grupo
religioso para apartar uma briga de grupos de
adolescentes que ameaçavam a segurança da
unidade.
Por último, há ainda a distribuição de material
de literatura pelas unidades do estado, de acordo com a religião dos adolescentes, quando
solicitado por eles e “mesmo sem ser solicitado,
para que os meninos possam ter contato com o
material religioso”. Novamente a ideia de que a
religião pode ajudar o adolescente, mesmo que
ele não perceba o real significado dela.
No Rio de Janeiro (Simões, 2010), quando os
funcionários não são responsáveis por organizar atividades religiosas por si mesmos, eles
trazem a instituição religiosa que frequentam
para a unidade. Além disso, há um conjunto
de atividades realizadas rotineiramente, embora de maneira informal, como a oração antes
de determinadas atividades ou de um evento:
“Todo o dia antes de dormir tem uma oração”
(Diretor 11). Além das atividades individuais
e espontâneas realizadas pelos próprios adolescentes — práticas estas que revelam sua
capacidade de suprirem, por si mesmos, suas
“necessidades religiosas” — e da ação dos funcionários das unidades estimulando de forma
cotidiana, informal, mas também regular as
atividades religiosas, foram identificadas ainda
ações diretas dos Diretores da Unidade.
Todos esses casos podem ser considerados
episódicos e, então,atribuídos a um ou outro
funcionário ou diretor que incorpore e viva de
forma mais ostensiva seus princípios religiosos.
No entanto, a questão não se restringe a essa
observação. Há uma dificuldade, expressa na
posição dos próprios diretores, em separar
o que são as suas atuações como agentes de
Estado e a sua participação individual junto
aos adolescentes. É difícil compreender que
a posição privilegiada que esses funcionários
ocupam, trabalhando nas Unidades do Sistema Socioeducativo, em contato direto com os

Nesses casos, percebe-se que a religião não é
concebida exclusivamente como “capelania”
nas unidades. Há uma vivência cotidiana da
religião nas unidades, através tanto da experiência religiosa por parte dos adolescentes (que
em muitos casos não necessitam dos grupos
religiosos para manifestarem sua religiosidade),
quanto dos agentes e funcionários que atuam
nas unidades, manifestando também a sua religiosidade de forma concomitante ou posterior
às suas atividades profissionais.

A Religião
do Diretor
Assim como os agentes de disciplina e os demais funcionários acreditam que podem e se
sentem no dever de agir, utilizando-se da fé e
da crença religiosa junto aos adolescentes, os
Diretores de Unidade influenciam a forma como
o trabalho de assistência religiosa é realizado
em seu conjunto.
No Amazonas, dois diretores católicos buscam
consolidar a presença católica na unidade,
fazendo com que essa vertente atraia o mesmo
interesse dos adolescentes que conseguem
os evangélicos; em outra unidade, a direção
reportava-se aos católicos como “nosso”
grupo (oficial).
Em uma terceira unidade, o informante não se
remeteu a uma denominação específica, mas
afirmou que a religião perpassou toda a sua vida
, atribuindo suas conquistas e ganhos à fé e à
religiosidade. A partir da importância que a religião possui na sua vida, ele entende a relevância
que deve ter para a vida dos adolescentes. Neste

sentido, a marca que institui a religiosidade para
os adolescentes é a do “ecumenismo”, como se
a junção de todas as representações religiosas,
sem considerar as crenças dos jovens, fosse uma
postura mais de acordo com a lei.
Na Bahia, uma das diretoras ia seguir carreira
religiosa na Igreja Testemunha de Jeová quando
aceitou o convite de dirigir uma Unidade Socioeducativa, após a consulta aos seus familiares
e amigos religiosos. Desta forma, para ela, a
própria tarefa da direção da unidade já se revela
como uma atividade religiosa.
Em outra unidade, a diretora é evangélica (Batista) e afirma nunca ter privilegiado a chegada
dos evangélicos à instituição. No entanto,
afirma que as pessoas têm que “conhecer as
alternativas e buscar o seu caminho”, recolocando a posição de que, se a religião foi boa
para mim, ela também o será para você; e
que, por conhecer o Evangelho, ela algumas
vezes “coibiu práticas com as quais não concordava”. Há, portanto, um controle sobre
o que a direção considera ser religiosamente
correto, ou não. Note-se que aqui não estão
em foco as questões de segurança, mas de
interpretação teológica.
No Mato Grosso do Sul, independente de
praticarem ou não suas religiões, os diretores
são unânimes em ressaltar a importância da
religião na sua vida pessoal. Mesmo sem se
considerarem “assíduos”, seis (06) dos entrevistados informam sua afinidade com alguma
religião, sendo três (03) católicos, dois (02)
evangélicos e apenas um (01) espírita. Os
que se dizem praticantes semanalmente são
de tradição evangélica. Apenas dois (02) dos
diretores entrevistados informaram não fazer
parte de nenhuma igreja ou frequentar qualquer
atividade religiosa.
Ao avaliarem a relação entre a crença religiosa
proferida (ou a falta dela) e a organização do
trabalho de assistência religiosa nas unidades,
não houve diferença significativa no conteúdo
das respostas dos entrevistados que professam

69

FILHOS DE DEUS

adolescentes, não é uma prerrogativa para que
eles utilizem os cargos em nome da transmissão
de suas crenças aos adolescentes. Afinal, não
foram contratados pelo Estado para esse fim.
No entanto, não há, nas falas dos diretores,
nenhuma surpresa ou indignação frente a essas
“outras práticas”. Ao contrário: são vistas como
positivas e até estimuladas.
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ou não alguma crença religiosa. “Vejo isto de
forma positiva. Isto faz toda a diferença para
mim, me ajuda a entender e a buscar assistência
religiosa aqui para os adolescentes” (Entrevista
2). Portanto, ratifica-se a posição “ o que é bom
para mim é bom para o adolescente”.
No Rio Grande do Sul, embora todos os diretores tenham afirmado que não havia influência
entre a sua religião particular e a administração
dos trabalhos de assistência religiosa, alguns
casos observados contrariam tal afirmação.
Em uma unidade em que a diretora é espírita,
no Natal a celebração religiosa, envolvendo
funcionários e adolescentes, é realizada pela
instituição que a diretora frequenta.
Em outro local, a coordenação dos trabalhos era
realizada por uma psicóloga. No entendimento
dessa profissional, o ser humano é formado
pelo corpo, pelo psicológico (emoções) e pelo
lado espiritual (estando o social implícito nessa
definição). Então, para ela, é importante que
os adolescentes, principalmente os dependentes
de drogas, saibam que existe “algo superior”,
não importando o nome que deem (sua posição
é próxima à terapia dos doze passos, utilizada
nos grupos de alcoólicos anônimos). A crença,
que ela considera importante para si mesma,
credita também aos adolescentes: “é importante ter uma crença, saber que posso agarrar na
mão de Jesus, ou na mão de São Jorge, (...) mas
que existe algo e que eu vou conseguir superar.
Essa coisa de força para se dirigir para o futuro”.
Em outra oportunidade, afirma: “nós sempre
pregamos aqui no socioeducativo, nesta casa,
que o adolescente, o ser humano tem que ter
uma fé, então isso é importante”.
No Rio de Janeiro (Simões, 2010), esta influência tem sua maior expressão no apoio a todos
os tipos de atividade religiosa, independente da
vertente, afirmando a busca de isenção frente
a todos os credos. Esse tipo de apoio está relacionado à passagem da assistência de atividade
fim a atividade meio. Esta foi a posição de 15
dos 22 diretores entrevistados. Não há a ênfase,
por parte dos dirigentes, de se atender a um

direito e a uma necessidade dos adolescentes.
A ênfase recai sempre nos efeitos secundários
que a ação religiosa traz para a unidade. A
busca de isenção, por sua vez, nem sempre é
totalmente “neutra”.
Além disso, a posição de isenção pode redundar em alguns “desvios”. O estímulo à participação de todo e qualquer grupo religioso não
se centra na adequação do trabalho às necessidades dos adolescentes, mas à formação de
um “cardápio” de possibilidades para que os
jovens tenham maior possibilidade de escolha.
No entanto, os grupos religiosos não são produtos nas prateleiras das unidades, à espera
de serem escolhidos. O trabalho de assistência
religiosa pressupõe que as necessidades religiosas dos adolescentes sejam contempladas
e isso não é realizado por “qualquer grupo
religioso” ou por se ter um bom “cardápio”
de opções. Portanto, a busca de isenção não
significa que ela de fato ocorra ou que venha
sendo uma resposta efetiva às necessidades
dos adolescentes. Por outro lado, há aqueles
diretores que, ao contrário, afirmam ser impossível a separação entre seus credos religiosos e
sua atuação que têm no Sistema.
Entre os que acreditam não ser possível separar
suas intervenções profissionais, tem-se desde
o uso direto da sua posição institucional para
fazer valer suas crenças (Diretor 10) passando
pela atribuição de todos os atos a uma entidade
espiritual, seja o Espírito Santo, seja Deus (Diretor 11), até a busca da instituição religiosa para
realização da atividade que o Diretor considera
mais conveniente para os adolescentes, segundo
a sua crença (Diretor 17).
Como complemento, ainda ocorre, em determinada unidade, um convênio com a Igreja Batista
para que a realização de atividades esportivas.
Assim, em vez de firmar um convênio com um
clube ou uma instituição desportiva para que
os adolescentes tenham assegurada a prática
de esportes, a unidade estabeleceu acordo uma
Igreja para que, através do esporte, ela passe
sua mensagem religiosa, com cumplicidade do

A assistência religiosa nas Unidades do Sistema Socioeducativo é uma justificativa a um
conjunto amplo de atividades realizadas pelos
funcionários e diretores para transmitirem suas
convicções aos adolescentes. O que menos importa, neste caso específico, é a identificação de
quais são exatamente a crença e a necessidade
espiritual dos jovens. A possibilidade de os adolescentes serem arregimentados a uma “nova
crença” ou estarem expostos a novos valores
ou credos religiosos é uma constante em seu
quotidiano. Como os funcionários, diretores
e assistentes religiosos acreditam que é o seu
credo ou a sua forma de entendimento da religião que pode “transformar” os adolescentes,
eles buscam, cada um a seu modo, realizar um
processo de doutrinação e vivência da religiosidade — às vezes mais sutil, através de atividades
lúdicas, às vezes de forma mais direta, através
de cultos, orações e pregações.

A Visão
Institucional
Após a análise de cada um dos pontos que
compõem a prática da assistência religiosa, a
proposta é identificar qual a visão institucional
sobre essas atividades. No geral, os trabalhos
são organizados no formato “capelania”,
sendo incorporados à rotina institucional.
Faz parte também das rotinas institucionais o
convite a grupos religiosos para a realização
de atos e celebrações em dias comemorativos,
envolvendo a todos na unidade. A concepção
da assistência religiosa ora varia como educação religiosa, ora como “ecumenismo”, ora
como espiritualidade, sempre contendo um
sentido transformador e correcional para o
adolescente. A forma tuteladora da “oferta”
dos trabalhos de assistência religiosa é outra
marca desses trabalhos nas Unidades Socioeducativas. Ela está presente tanto na relação
da direção das unidades com os adolescentes
quanto com os seus familiares. Além da tu-

tela, os agentes institucionais contam com
os resultados positivos que o efeito da ação
religiosa pode ter junto à “socioeducação”
dos adolescentes. As aspas foram acrescidas
porque essa posição revela uma ausência de
entendimento dos princípios socioeducativos,
tal como preconizados no Sinase. De fato, os
agentes institucionais, em raríssimos casos,
têm uma compreensão do que significa o “direito à assistência religiosa” tal como previsto
em lei. Entretanto, essa compreensão é o resultado de um aprofundamento do que sejam
os direitos dos adolescentes e da concepção de
socioeducação. Uma vez estando claros esses
dois pontos, a compreensão e as práticas de
assistência religiosa tendem a também se modificar. Vejamos, a seguir, algumas conclusões
retiradas dos relatórios regionais, segundo os
seus autores.
No Amazonas, é possível observar que a
demanda dos adolescentes não é conhecida
pela maioria das instituições. Esse desconhecimento, contudo, pode ter origens diferentes. A
primeira hipótese é a existência de uma prática
institucional de pouco “interesse” à realidade
dos jovens e sua família; a segunda hipótese,
é a busca institucional por uniformizar a assistência religiosa sem atentar às diferentes
perspectivas dos jovens.
O conhecimento da ‘demanda’ dos jovens
é descrito como um levantamento inicial do
grupo religioso de vinculação do adolescente
antes de chegar à instituição. Contudo, essa
informação não produz impactos de ordem
prática sobre a assistência religiosa, que parece
assumir funções específicas dentro das unidades
do Sistema Socioeducativo. Pode assemelharse, segundo a direção, a práticas educativas
(inclusive ocorrendo em locais de atividades
pedagógicas, com formato parecido) ou ser
referida como via de transformar a disfunção, de
harmonizar, promover autorreflexão, docilizar,
desenvolver a espiritualidade, segundo o discurso do diretor (e não da demanda dos jovens).
Se a assistência religiosa está atrelada a uma
concepção de homem com ênfase na dimensão
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Diretor. Ele próprio afirma que não se trata de
assistência religiosa.
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espiritual, parece que há forte expectativa de
que a mesma produza efeitos transformadores
nos adolescentes, abarcando, inclusive, outras
dimensões do humano.
Por parte dos diretores, há graus diferentes do
conhecimento da assistência religiosa enquanto direito dos adolescentes. As falas destacam
o conhecimento desse direito, a dimensão da
diversidade religiosa, o reconhecimento da
liberdade de participação, mas não se concretizam na prática (que é compulsória) e apresentam também contradições no âmbito do
discursivo. O Eca, o Sinase ou outro conjunto
de normativas legais não figuram, na maioria
das instituições, enquanto balizadores da prática e nem dos critérios de credenciamento dos
grupos religiosos. No discurso, entretanto, há
referências ao Estatuto e à condição do adolescente como sujeito de direito. A autonomia
institucional foi destacada como um aspecto
na seleção dos grupos participantes.
As atividades desenvolvidas refletem, em sua
maioria, aspectos personalistas do corpo
diretor pela identificação com alguma religião, que passa a ser quase entendida como
‘religião oficial’, em contraponto às ‘outras’.
Onde a ênfase na função de elevação espiritual da atividade religiosa foi assumida, a
‘preferência’ religiosa não foi destacada. Assume aspectos personalistas também quando
a direção é o crivo pelo qual toda a atividade
deve passar. As atividades são coordenadas
pela direção ou técnico da mesma orientação
religiosa. O setor pedagógico é mencionado
como uma instância apropriada para coordenação destas atividades.
As dificuldades apontadas revelam as queixas
das unidades pela descontinuidade do trabalho dos grupos religiosos e o espaço onde as
atividades ocorrem. Dificuldades vivenciadas
pelos grupos — transporte, falta de membros
da equipe, grupos que utilizam estratégias
pouco estimulantes — foram destacadas negativamente onde a unidade diz realizar todos
os esforços para otimizar o trabalho.

Os grupos que atuam dentro das instituições
são católicos e evangélicos. A presença de ambos nas unidades dá-se tanto pela percepção da
direção de que esses são os segmentos religiosos
de vinculação dos jovens quanto pelo fato de
corresponder à religião do corpo diretor. Há
também uma abertura “imposta” à presença
dos dois movimentos pela solicitação deles
próprios para realizar trabalho na unidade. A
presença de alguns grupos se dá também por
convites que a instituição faz. Todavia, esse
convite não tem origem em um levantamento de
demanda dos jovens, mas sim na ‘leitura’ que a
direção ou responsável realiza acerca do que é
apropriado ou não, visando a contrapor a presença de outro grupo já estabelecido. Existe um
‘cuidado’ por parte da instituição em informar
ou orientar os grupos religiosos sobre assuntos
que lhes parecem relevantes, os quais podem
ser: apresentar características dos adolescentes
aos agentes, alertar sobre limites necessários à
prática da assistência na relação com os jovens,
o que convém e o que não convém, evitando
confundir os adolescentes.
É neste sentido que oscila o atendimento entre
os interesses da instituição e os interesses dos
grupos religiosos, sem que sejam efetivamente
contemplados os interesses dos adolescentes.
Nesse embate, parece que predominam os
interesses institucionais disciplinares, de organização da rotina, em detrimento das instituições religiosas. Os jovens, como já dito, não
figuram como sujeitos a serem ouvidos.
Em nome do reconhecimento da dimensão
espiritual/ religiosa dos jovens, nega-se a
dimensão dele enquanto sujeito de direito,
facilmente violado em sua condição peculiar
e sem a garantia de reunir recursos para modificação da assistência à qual é submetido,
uma vez que sua própria participação (protagonismo) é cerceada.
Como observado, a prática de encarceramento
juvenil se revela na experiência, mesmo com a
suposta garantia de direitos (como seria a assistência religiosa). A periculosidade atribuída

No Mato Grosso do Sul observa-se que a assistência religiosa tem sido “oferecida” aos adolescentes de forma indiscriminada. O trabalho
estruturado a partir da oferta se “contrapõe à
diretriz que se baseia na necessidade” (idem,
2010, p.147). Os adolescentes não apresentam
as suas necessidades e desejos ou não há espaço para a manifestação? O olhar prescritivo
sobre os jovens autores de atos infracionais,
não só no âmbito institucional, mas em toda
a sociedade, os coloca em lugar de objetos e
não sujeitos “desejantes” e de direitos. As iniciativas institucionais são sempre bem-vindas,
desde que não sejam responsáveis pelo “desaparecimento” de um sujeito, consequência
de uma “tutela” que tolhe a autonomia e o
coloca em uma lugar de infantilização a partir
de uma perspectiva adultocêntrica daqueles
que sabem decidir por ele.
Indiscutivelmente, em um processo socioeducativo há que se considerar o adolescente em
seus aspectos bio-psico-socio-espiritual, conforme
preconiza Organização Mundial de Saúde. A
espiritualidade deve ser valorizada e assistência
religiosa, considerada parte do processo de
transmissão de valores, tendo por base o princípio ético do respeito à diversidade, sem proselitismos ou doutrinação. A socioeducação
só se faz pela promoção da autonomia, pela
responsabilização, pelo respeito aos desejos,
pelo fortalecimento das escolhas.
Por mais que sejam reconhecidas as dificuldades de trabalhar nesses contextos, preocupa-

nos um olhar dos dirigentes, de que os diretores “estão menos interessados no aspecto
religioso propriamente dito e mais focados nos
efeitos que a ação religiosa pode ter sobre os
adolescentes para a funcionalidade das atividades da Unidade” (idem, p. 149).
Na Bahia, a primeira consideração é de que
a pesquisa despertou nos pesquisadores, nos
dirigentes das unidades pesquisadas, nos
assistentes religiosos e, possivelmente, nos
próprios adolescentes e jovens entrevistados,
a atenção para a importância da questão
religiosa na privação da liberdade. Despertou
também o interesse de educadores e outros
técnicos do sistema socioeducativo, bem como
de outros profissionais e militantes, políticos
e religiosos que, de diferentes formas, atuam
no universo dos direitos humanos de crianças
e adolescentes.
Apesar do festejado sincretismo local, essa
liberdade de escolha está historicamente
marcada por discriminações¸ preconceitos
e intolerância. E no universo da privação de
liberdade, ainda que não haja intolerância explícita, as possibilidades de escolha se reduzem
ou se anulam.
Nas Casas de Acolhimento Socioeducativo —
Cases, a religião se apresenta como elemento
estruturante: diretores e funcionários expressam de diferentes formas a importância dessa
dimensão nas suas vidas pessoais e no funcionamento das organizações a que se vinculam.
Mas é importante ressaltar que todos os dirigentes — da Fundac e das Cases — deixaram
explícito o compromisso institucional com a
com a pluralidade de crenças.
A centralização das unidades de privação
de liberdade para adolescentes e jovens e o
consequente distanciamento de suas famílias
e comunidades dificulta, como já se disse, o
processo socioeducativo. Tanto pela contradição que encerra, ao pretender educar para a
convivência social distante dessa convivência,
quanto pela negação do direito específico à
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aos adolescentes mescla-se à falta de respaldo
familiar, fazendo com que a privação de liberdade encerre, em si, não apenas uma, mas
várias modalidades estratégicas de segregação,
utilizando, para seus fins, dispositivos que
produzam o benefício da correção ou ajustamento da conduta, como é atribuída à função
religiosa. O modelo que orienta a essência da
privação de liberdade de adolescentes é o das
instituições totais e manicômios, os quais comprometem todo esforço de conferir qualidade
de cidadania aos que vivem sob esse regime.
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proximidade com as famílias e comunidades,
assegurado nas normas constitucionais e estatutárias. São essas distâncias que acentuam
a importância da atividade religiosa como
mecanismo compensatório.
Com a evidente importância da dimensão
espiritual nas vidas pessoais e da função pacificadora que as atividades dessa natureza
podem cumprir nas unidades de internação,
os adolescentes entrevistados em sua maioria
frequentam todas as atividades religiosas que
lhe são oferecidas. A assistência religiosa, nas
Cases, se limita à oferta de grupos evangélicos,
especialmente da Igreja Assembleia de Deus,
que são praticamente hegemônicos.
Segundo os diretores, essa hegemonia evangélica decorre do fato de serem esses grupos
mais organizados, planejando e realizando
suas atividades de forma regular, persistente
e dedicada. Os católicos têm presença menos
constante, os espíritas, nenhuma participação organizada e o Candomblé, nenhuma
presença. No entanto, há referências de diretores e adolescentes — destas mais raras — a
solicitações de assistência religiosa relativa ao
Candomblé, cujo atendimento é dificultado
pelas características dos rituais.
E os diretores também admitem que boa
parte da assistência religiosa é prestada
pelos servidores, especialmente os socioeducadores, que são, em maioria, evangélicos.
Assim se explica que muitos dos adolescentes
que solicitam assistência sejam atendidos
por funcionários à noite e também se justifica a perceptível inibição de adolescentes
e funcionários em expressar suas crenças,
principalmente se estiverem relacionadas
com o Candomblé.
A assistência religiosa oferecida nas unidades
de cumprimento de medidas socioeducativas
de internação, como resposta a uma demanda
de crença e desejo, pressupõe condições de
escolha que passam, necessariamente, pelas
oportunidades de educação para a liberdade

e pela oferta de condições para a prática de
todos os rituais.
No Rio Grande do Sul, configura-se uma situação alternativa entre as lógicas da oferta
e da demanda de assistência religiosa. Não
se seguem as demanda dos adolescentes,
embora sua opção seja sempre respeitada.
Por outro lado, não há rendição à oferta dos
grupos religiosos. O que parece ocorrer é o
enquadramento ou adequação da assistência
religiosa ao funcionamento e às necessidades
da instituição. Os grupos religiosos, nessa lógica, são restringidos e/ou orientados a seguir
as regras da instituição (em termos de horários
e expectativas de atuação). As dificuldades,
que não foram apontadas muitas vezes, têm
a ver com a adequação dos agentes religiosos
à instituição (irregularidade na presença, “fanatismo”, rituais que “agitam” adolescentes).
Outro aspecto que entra em consonância com
esse é o fato de que não se preveem alternativas à assistência religiosa. Ou seja, uma vez
enquadrada ao funcionamento da instituição,
a assistência religiosa passa a fazer parte das
suas atividades.
Algumas instituições expressam claramente
o desejo de contar com um leque maior ou
mais variado de grupos oferecendo assistência
religiosa e outras apontam saturação, segundo
critérios estabelecidos pelos seus dirigentes
e, mais uma vez, sem guardar relação com a
demanda dos adolescentes.
Outro ponto diz respeito à religião católica.
Sua presença não pode ser medida apenas pelo
registro em cinco instituições. Primeiro, em duas
delas, trata-se de uma presença privilegiada. Segundo, sua ausência pode ser conjuntural. Além
disso, ela pode estar ausente como atividade
regular, mas participar de eventos específicos
(missas) ou comemorativos (dias das mães
etc). É importante também notar que três instituições mencionam que a Igreja Católica foi
procurada para o desenvolvimento das atividades de assistência religiosa, o que não deve ter
ocorrido com nenhuma outra religião.

No Rio de Janeiro (idem, 2010), ao analisar
a atividade de assistência religiosa, alguns
pontos se sobressaem. O primeiro deles
diz respeito aos princípios que norteiam a
forma como o trabalho foi implantado e
que permanecem orientando as atividades.
Eles princípios têm como base a oferta das
atividades religiosas e a infantilização dos
adolescentes (Sennett, 2004). Embora digam respeito a pontos distintos, esses dois
princípios se complementam. De um lado,
o trabalho estruturado a partir da oferta se
contrapõe à diretriz que se baseia na necessidade, base da assistência social; de outro
lado, a infantilização parte da constatação
de que os adolescentes não são capazes de
escolher e determinar quais os credos religiosos que desejam seguir e que consideram ser
os melhores para si mesmos. Esse princípio
se contrapõe ao da autonomia, segundo o
qual os adolescentes são capazes de saber o
que é melhor para si mesmos, e que embasa
a legislação sobre o tema.
A distinção principal entre o princípio da
oferta e o da necessidade está no seguinte
ponto: quando o trabalho está orientado
por este último, é realizado um estudo para
identificação das necessidades existentes. A
partir desse primeiro passo, é realizado um
planejamento para o atendimento das necessidades específicas identificadas, durante o
tempo em que os serviços forem necessários.
No princípio da oferta, ao contrário, são ofe-

recidos os serviços disponíveis, independente
das necessidades observadas.
No caso do Degase, as atividades de assistência religiosa são uma decorrência do
oferecimento dos grupos religiosos, sem que
seja realizado um estudo para checar se essa
oferta corresponde a uma necessidade efetiva
dos adolescentes. O despreparo das unidades
para atendimento das necessidades dos adolescentes fica claro quando eles demandam a
presença de um grupo religioso na unidade e
o diretor e os técnicos não sabem como agir
para responder ao pedido.
As demandas dos adolescentes, expressando
seu gosto por determinadas atividades religiosas, rejeitando outras e sendo reativos a
participarem de alguns trabalhos, não afetam
estruturalmente a forma como as atividades
de assistência religiosa são organizadas. Em
alguns casos as demandas são atendidas
pontualmente; em outros, os adolescentes
são identificados como “problemas” por não
desejarem participar. Os jovens não são vistos
como sujeitos e, ainda menos, como portadores de necessidades a serem supridas.
Assim, um jovem católica acaba assistindo
atividades religiosas de grupos evangélicos
quando somente estes atuam na unidade em
que ele está inserido. Métodos de persuasão,
convencimento e mesmo de imposição são
utilizados para que os adolescentes não deixem de participar das atividades. Ademais,
do ponto de vista dos diretores, todos os
adolescentes devem participar de todas as
atividades religiosas, já que ninguém pode
ficar ocioso. Portanto, a assistência religiosa
não tem respondido as necessidades dos adolescentes, mas tem atuado como mais uma
forma de ocupação. Assim como todos eles
devem ter atividades de lazer, estudar, fazer
oficinas etc., devem também participar das
atividades religiosas.
Associado a esse princípio encontra-se o princípio da infantilização, que Sennett (2004)
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Por último, a busca da inclusão da espiritualidade, da transcendência, da religiosidade
na concepção de educação nas atividades
socioeducativas. A religiosidade ajudaria os
adolescentes a olharem para dentro de si
mesmos, a respeitarem o próximo (“é uma
ferramenta espetacular” para o trabalho de
ressocialização). Na concepção de alguns
diretores, o ideal seria que os jovens tivessem
acesso à religiosidade apresentada sem segmentações, associada a “cultos ecumênicos”;
com essa orientação, teriam maior base para
cultivar confissões específicas.
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afirma estar relacionado à perda de autonomia
de uma pessoa quando ela ocupa a posição
de assistida. Para que fique claro o conceito:
quando um indivíduo solicita a assistência
social, ele está afirmando publicamente a incapacidade de prover, por si mesmo, o objeto
solicitado. Assim, coloca-se sob o arbítrio daquele que irá ampará-lo nas suas necessidades,
conferindo a esse outro o poder de decisão
sobre si mesmo. O princípio da infatilização,
assim, contrapõe-se ao de autonomia. Ou o
indivíduo tem autonomia de escolha e de realização ou ele é tutelado por alguém, perdendo,
assim a capacidade de escolha.
No caso da assistência religiosa no Degase,
esses princípios de autonomia e de infantilização confundem-se. A Lei garante autonomia
em um contexto de tutela. Esta última corresponde tanto ao processo de encarceramento
— portanto, de privação de liberdade e de autonomia — quanto ao fato de os adolescentes
não terem ainda completado a maioridade.
Assim, os diretores afirmam que os adolescentes têm o direito de escolher o que querem; no
entanto, o trabalho é organizado de forma a
oferecer “alternativas religiosas” para os adolescentes. Ora, ou o jovem sabe o que quer
e tem autonomia de escolher ou ele deve ser
tutelado (infantilização) nas suas opções.
Assim, o princípio da oferta das atividades
religiosas no Degase não obedece aos parâmetros de mercado que estabelecem uma
relação entre oferta e procura. Neste caso,
se não há procura, não deve haver oferta. Especificamente no Degase, se não há
adolescentes católicos ou espíritas em uma
unidade, não se deveriam manter trabalhos
desses grupos. Contudo, não é isso que
ocorre. O principio da oferta no “Sistema”
significa que todos os grupos religiosos farão
trabalhos junto aos adolescentes, se assim o
desejarem (salvo nos casos em que o diretor
determinar). Essa forma de operar pressupõe
que são os gestores da assistência religiosa os
responsáveis por determinar o que é o melhor
para o adolescente.

Os Diretores de Unidade têm uma apreensão
instrumental da ação religiosa. Ainda que todos se digam religiosos, o que desejam é que
a assistência religiosa contribua com novos
valores para os adolescentes, sem que exista
um trabalho de “conversão” dos mesmos.
Estão menos interessados no aspecto religioso
propriamente dito e mais focados nos efeitos
que a ação pode ter sobre os jovens para a
funcionalidade das atividades da unidade.
Deve-se considerar, entretanto, que os efeitos
esperados pelos diretores podem ser alcançados pela realização de atividades desenvolvidas
por grupos não religiosos. Musicoterapeutas,
terapeutas ocupacionais, educadores e psicólogos sociais, entre outros profissionais,
podem fazer com que os adolescentes desenvolvam um senso crítico sobre suas histórias de
vida, despertando neles novos valores, assim
como realizando atividades que os acalmem
e os pacifiquem. Os grupos religiosos que
atingem esses objetivos, através de atividades
lúdicas, esportivas ou mesmo através das
orações e da evangelização, são vistos positivamente pelos diretores; no outro extremo estão
os grupos religiosos que desenvolvem praticas
mediúnicas, seja de religiões afro-brasileiras,
seja de religiões pentecostais. Estes são impedidos de atuar. Em uma posição intermediária
estão aqueles que, embora só desenvolvam atividades estritamente religiosas, não acarretam
“intranquilidade” para a unidade.
De fato, a avaliação do que seja uma atividade
de assistência religiosa positiva ou não para
os adolescentes sofre uma influência direta da
própria visão de religião do gestor da atividade.
Ele tem o poder de “gatekeeper”, ou seja, de
permitir ou impedir a entrada ou dos grupos
religiosos nas unidades. Portanto, a afinidade
entre o que os grupos religiosos propõem e o
que os gestores consideram ser “adequado” é
fundamental para a efetivação da atividade.
Desse modo, as atividades de assistência religiosa ficam ao arbítrio dos gestores, já que não
há uma regulamentação e uma normatização
clara sobre o trabalho.

Deve-se considerar que os dilemas vividos
no Degase não são apenas de organização,
funcionalidade e relativos aos princípios que
os norteiam. Eles são também mediados por
disputas de poder. Essas disputas ocorrem
tanto dentro quanto fora do contexto institucional; logo, abarcam agentes institucionais
e assistentes religiosos. Cada um, dentro de
seu âmbito de atuação, busca fazer valer a
sua posição religiosa. Os agentes de disciplina dificultam o trabalho dos assistentes
religiosos das denominações diferentes das
suas, servem de “assistentes religiosos” nas
horas vagas etc.; os técnicos impedem que
atividades que não se enquadrem dentro de
seus critérios sejam exercidas; os diretores
se valem do poder que exercem sobre todas
as atividades institucionais para enquadrar
o trabalho de acordo com as suas crenças;
os assistentes religiosos buscam de todas as
formas atrair os adolescentes para as suas
“searas”. Para isso se valem desde ações criativas, lúdicas e esportivas, até atitudes pouco
educativas, como a barganha de presentes.
Sem contar busca de pactos “por cima” para
que instituições específicas tenham acesso
privilegiado aos adolescentes.

A ação de assistência religiosa deve ser pensada e conduzida pelas autoridades como uma
política social para viabilização de um Direito
Humano. Assim, não podem ser critérios religiosos os reguladores dessa política, como
também não faz sentido designar funcionários
religiosos para a gestão das atividades de assistência religiosa por uma suposta afinidade
temática. Esse tipo de entendimento traz mais
confusão e dificuldades para que contribuição.
As atividades de assistência religiosa devem ser
conduzidas de acordo com os princípios de um
Estado democrático e laico, por agentes qualificados e comprometidos com a viabilização
dos interesses e direitos dos adolescentes, de
acordo com princípios socioeducativos.
*

*

*

Como foi visto não há uma posição institucional, mas elementos diversos que configuram
um quadro nacional de desconsideração dos
adolescentes em unidades de privação de liberdade como sujeito de direitos. As diferenças
observadas não foram tanto entre os estados,
mas entre as concepções que os diretores das
unidades têm sobre assistência religiosa. Ainda
que com variações, as gestões das atividades
de assistência religiosa são conduzidas de
forma personalista e, quando há interferência
das equipes técnicas, estas intervêm de forma
burocrática ou buscando atribuir um caráter
educativo e correcional às atividades. Além
disso, há uma baixa consideração das leis na
organização dos trabalhos. Se as concepções
de capelania e espiritualidade fazem parte da
forma e do conteúdo das atividades de assistência religiosa em âmbito nacional, a demanda
dos adolescentes é tutelada e subordinada às
diretrizes institucionais. Não por acaso, em dois
relatórios regionais as Unidades do Sistema
Socioeducativo são ainda atribuídas às “instituições totais”.
A seguir, serão analisadas as posições institucionais nos estados onde há gestão compartilhada
das Unidades Socioeducativas.
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Da parte dos funcionários e dos diretores das
Unidades, há duas questões importantes: as
leis que regulam a assistência religiosa têm
pouca validade e utilização para organização
do trabalho. Os diretores, principalmente,
demonstram conhecimento da legislação,
mas não organizam os trabalhos de forma a
que os seus princípios se efetivem. Além disso,
diretores e funcionários não sentem nenhum
constrangimento em utilizar o poder institucional a eles conferido para fazer valerem seus
pontos de vista religiosos. Assim, há situações
desde o diretor fazer uma pregação religiosa
aos adolescentes até o funcionário trazer
a instituição religiosa a que pertence para
realizar uma atividade com eles ou, ainda, a
direção da unidade organizar um culto para
agradecimento. Constata-se, então, que há
pouco sentido de responsabilidade pública na
gestão da assistência religiosa.

Centro Socioeducativo
Assistente Social Dagmar
Feitosa (CSEASDF) - Manaus, AM. Integrante do
grupo Capelania Hospitalar, Igreja Assembléia de
Deus, faz oração a pedido
de um jovem interno.
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Compreendendo
a Gestão
Compartilhada
Para entender as formas diversificadas de
administração das unidades socioeducativas
nos quatro estados pesquisados, consultamos
a legislação vigente sobre a participação da
sociedade civil na gestão de instituições governamentais. No caso específico do atendimento
aos adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas, o Estado delega a administração dos serviços às instituições não-governamentais cujo amparo legal está no artigo 227
da Constituição Federal, artigo 4º do Estatuto
da Criança e do Adolescente e as orientações
do Sinase, conforme citação abaixo:
(...) descentralização administrativa referese ao modo como o Poder Público exerce
suas atribuições, ou seja, como administra e
implementa políticas públicas. Para a compreensão da descentralização administrativa
é importante perceber que o Estado pode
executar suas atribuições de dois modos: de
forma centralizada — quando as atribuições
são executadas por meio de órgãos e agentes
integrantes da própria administração direta
9 ou de forma descentralizada — quando o
Estado executa suas atribuições em cooperação com organizações não-governamentais (Sinase, pg. 45).
É importante citar ainda as Regras Mínimas das
Nações Unidas para a administração da Infância e da Adolescência — Regras de Beijing —, que
determina a “Cooperação entre os diferentes
órgãos governamentais e não governamentais
para oferecer formação acadêmica ou profis-

sional adequada ao menor, a fim de garantir,
que ao sair da instituição não se encontre em
desvantagem no plano da educação”.
Segundo informações levantadas durante a
pesquisa, os contratos de gestão firmados
entre o Estado e a sociedade civil, representadas pelas Organizações Não Governamentais,
acontecem por meio de concorrência pública
através de editais previamente divulgados. Foi
observado que Organizações Não Governamentais que firmam parcerias com o Estado
para gestão de unidades do Sistema Socioeducativo possuem algum vínculo com instituições religiosas ou centros de atendimento aos
dependentes químicos.
É importante, então, identificar quais as
diferenças e similaridades nas formas de organização do trabalho de assistência religiosa
quando a instituição gestora é exclusivamente
o Estado e quando é realizada de forma compartilhada com uma instituição da sociedade
civil, especialmente no caso de organizações
com identidade religiosa. Quando o compartilhamento ocorre, como é garantido o direito à
assistência religiosa, se os adolescentes já estão
em uma instituição “religiosa”?
Antes de iniciar a apreciação sobre as atividades
de assistência religiosa propriamente ditas, vale
ressaltar que as entrevistas realizadas em todos
estados seguiram o mesmo roteiro. No entanto,
devido às especificidades do sistema de cada
estado, os instrumentos de pesquisa foram
utilizados de forma menos rígida, incorporando
outras observações e detalhes. Por outro lado,
a ênfase em aspectos não planejados redundou
na ausência de alguns pontos que estavam previstos. Entretanto, o objetivo geral foi atingido
em todas as entrevistas: ter uma percepção

Nos estados estudados, nem todas as Unidades do Sistema eram “compartilhadas”.
Assim, foram entrevistadas unidades de gestão
compartilhada e de gestão pública. A análise
do material, no entanto, terá como eixo as
discussões de espiritualidade, capelania e
assistência religiosa que têm estruturado a
discussão até aqui. Foram observadas propostas de 1. Espiritualidade em Unidades de
Gestão Compartilhada (Espírito Santo); 2.
Capelania em Unidades de Gestão Compartilhada (Ceará, São Paulo, Santa Catarina);
3. Espiritualidade em Unidades de Gestão
do Estado (Ceará, Espírito Santo); 4. Outros
(Santa Catarina).

Espiritualidade
em Unidades
de Gestão
Compartilhada
O exemplo de uma Unidade de Gestão Compartilhada com proposta de espiritualidade como
trabalho de assistência religiosa é a Unidade
CSE — Centro Socioeducativo de Atendimento
ao Adolescente em Conflito com a Lei — no
Espírito Santo. Essa unidade é administrada
através de gestão compartilhada pela ONG
Associação Capixaba de Desenvolvimento e Inclusão Social — Acadis. O CSE tem capacidade
para oitenta adolescentes, sessenta no centro de
internação e vinte na Casa da República. Esta
última representa a etapa final do Programa
de Atendimento ao Adolescente em Medida
Socioeducativa. Nessa etapa o adolescente está
inserido no programa de semiliberdade, odendo
trabalhar, estudar e retornar ao centro para
dormir. Geralmente os finais de semana são
passados em companhia dos familiares.
O diretor executivo da Acadis, Gerardo Mondragon, relatou que desenvolveu um programa
de atendimento ao adolescente através de

um projeto ambicioso denominado Modelo
Pedagógico Contextualizado — MPC. Ele enfatizou, durante a entrevista, que esse modelo foi
desenvolvido como uma política institucional
pautada nos princípios dos Direitos Humanos,
tendo como referências as normativas nacionais e internacionais.
Entendemos que o Modelo Pedagógico Contextualizado atende aos pressupostos das
normativas porque trabalha com a premissa
do adolescente como sujeito de direitos.
Além disso, ao proceder à análise do sujeito
e do meio, o modelo em questão considera
fundamental a comunicação entre estado,
família e sociedade na articulação e mobilização de ações que se voltem à emancipação e
não ao assistencialismo e institucionalização
no atendimento socioeducativo. O Modelo
Pedagógico Contextualizado (MPC) configurase em um plano de atendimento pedagógico
e socioterapêutico tendo por parâmetro
as normas existentes. Em seu arcabouço, o
projeto está em consonância com o enfoque
apresentado pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) que busca,
na efetivação de uma política que contemple
os direitos humanos, transformar a realidade
atual em oportunidade de mudança para o
adolescente atendido e seu entorno. Prevê o
estabelecimento de forte associação da instituição executora da medida socioeducativa
com a família do adolescente atendido e a
busca de parceria com a comunidade. Para
tanto, realiza um trabalho técnico muito
intenso através dos profissionais da inclusão
social, para efetivar e afiançar a participação
de todos estes atores.
Segundo Informativo nº 4 de Abril de 2010,
o MPC teve reconhecimento no Congresso
Internacional de Pedagogia Social da USP
quando foi apresentado pelo seu criador Gerardo Mondragón. Na mesma ocasião estavam
representantes da Organização Educação e
Cidadania de Afrodescendentes e Carentes —
Educafro — e David Ireland, representante da
Organização das Nações Unidas — ONU.
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de como ocorrem as atividades de assistência
religiosa nas unidades pesquisadas.
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Segundo o diretor da Acadis e criador do
MPC, a eficácia do seu modelo pedagógico
está primeiramente no conhecimento adquirido por ele sobre o funcionamento de uma
23
instituição para “menores” infratores através da experiência vivenciada como “menor
infrator” em uma dessas instituições. “Só se
pode falar daquilo que se conhece”, declarou
em conversa informal. Revelou que utilizou
a experiência vivida como “menor infrator”,
aliada aos estudos de teologia na Universidade
Católica de Minas Gerais, para escrever um
projeto que considera eficaz no atendimento
do jovem em conflito com a Lei. Disse, ainda,
que esse projeto foi implantado em alguns
municípios de São Paulo após a desativação
da Febem, quando se efetivou a criação da
Fundação Casa. Posteriormente foi convidado
pela diretora do Iases para implantar o mesmo
modelo no Espírito Santo.
Quanto à questão da assistência religiosa aos
adolescentes e ao vínculo religioso da instituição, declarou que:
Mas os adolescentes, eles aqui dentro têm
um pouquinho de várias religiões, são católicos, mas os que predominam, como sempre nessas instituições, são os evangélicos
pentecostais. São os únicos que se dispõem
ou se disponibilizam para estar acompanhando isso. Os pastores da Universal do
Reino de Deus, da Deus é Amor são os que
estão mais dispostos ali a acompanhar e a
celebrar isso. Nós trabalhamos a parte de...
antes de cristianizar o adolescente, a gente
trabalha primeiro a humanização. Para
poder cristianizar e humanizar seja talvez de
todas as intervenções que nós temos dentro
dos alinhamentos clínicos semanais nós temos, que são temas que são trabalhados de
acordo com a necessidade, são temas que
trabalham toda a parte da humanização e
chega o momento que temos que trabalhar
a parte da cristianização deles.
Catequese. como os católicos por exemplo
de iniciação cristã, nós não temos, por

exemplo, todos aqueles ritos católicos.
Nós não temos, a gente tem as expressões
religiosas, primeiro a gente trabalha o dia
a dia deles, porém a nossa instituição tem
um caráter muito terapêutico e pedagógico — não que as religiões não tenham
nada de terapêutico e pedagógico, muito
pelo contrário. Mas isso não é o nosso
enfoque principal. Nós não desprezamos
a parte espiritual, não é isso, mas nós fazemos todo o trabalho de humanização e
deixamos o trabalho de cristianização para
aquelas igrejas que acompanham aqui.
Então acompanham através das palestras
que os religiosos fazem, dos encontros de
espiritualidade e dos cultos que se fazem
normalmente todos os domingos.
O discurso está permeado por falas referidas aos marcos legais que regulamentam
o atendimento ao adolescente internado,
procurando demonstrar uma visão pluralista em relação às preferências desses jovens.
Esse pluralismo é fechado no cristianismo.
Sua declaração sobre humanizar o jovem
para depois cristianizar denuncia uma visão
religiosa pautada pelas suas próprias convicções e limitada ao cristianismo. Segundo
ele, a religião é vivenciada durante a semana
de forma espontânea, através de expressões
trazidas pelos próprios adolescentes dentro
das terapias desenvolvidas. Além disso, as
noções de espiritualidade e religião estão
pouco claras no discurso do gestor. Por último, propostas humanistas e de humanização
não necessitam ter um caráter espiritual ou
espiritualista.
não adianta falar de um Deus se o ser está
quebrado e precisa de restauração, não
adianta falar que Deus o ama quando ele
não se ama a si mesmo. Nesses encontros
da manhã a gente trabalha a parte de
como está o espírito de ânimo dele, como
ele se encontra dentro da casa, como foi
a noite, quais foram as preocupações que
surgiram no dia anterior que precisam levar
para outro dia. Então, nesse encontro da

23 Termo utilizado pelo
Diretor da Acadis em conversa informal.

Entretanto, nesta proposta humanista-espiritualista-religiosa há um espaço específico de
“religião mesmo”, onde todos estão submetidos às expressões religiosas, independente da
crença de cada um. Fica claro que a religião
e as crenças do adolescente não são consideradas. O gestor parte do pressuposto de que
deve humanizar e cristianizar os adolescentes,
considerando que os princípios cristãos devam
ser seguidos por todos os jovens. Mais do que
uma imposição de princípios religiosos, o que
está colocado neste caso é uma completa ausência de limite entre o que é da esfera pública
e o que é da esfera privada. Como também
há um completo desrespeito à liberdade religiosa e ao direito de assistência religiosa do
adolescente: por detrás de uma concepção
humanista-espirtualista estão valores cristãos
claramente colocados de forma indistinta para
todos os adolescentes. Esse é o caso típico do
significado da gestão de uma Unidade Socioeducativa por uma instituição religiosa.

Capelania
em Unidades
de Gestão
Compartilhada
Os exemplos de capelania em Unidades de
Gestão Compartilhada ocorreram no Ceará,
São Paulo e Santa Catarina. Eles demonstram que o compartilhamento da gestão não
significa, como no caso anterior, a completa
subsunção dos adolescentes a uma perspectiva
religiosa, mas também não significa um cuidado maior com a observância de seus direitos

no que tange à assistência religiosa. Vejamos
cada um dos três casos mencionados.

Ceará
A gestão das Unidades Cecal — Centro Educacional Cardeal Aloísio Lorscheider — e CEDB
— Centro Educacional Dom Bosco — mostram
que o compartilhamento da gestão pode não
acarretar alterações na implantação das atividades de assistência religiosa. Em ambos os casos,
elas permanecem com o sentido de capelania.
A Unidade Cecal é administrada pela Sociedade para o Bem-Estar da Família — Sobef. Os
grupos religiosos buscavam a unidade para as
atividades de assistência religiosa. Com o tempo, os gestores passaram a exigir um projeto
que justificasse a atuação dos mesmos junto
aos adolescentes. Isso se tornou um filtro para
a entrada dos grupos religiosos na unidade.
Por exemplo, no projeto vem o número de
pessoas que participam do projeto, tipo...
O projeto tem que ter o objetivo, o objetivo
religioso, o que querem alcançar, as metas
que querem alcançar, não sendo apenas
aquelas de chegar... Tinham uns grupos
que vinham apenas tirar os demônios dos
meninos, por exemplo. Talvez eu não tenha
sido muito claro. Que vinham só para isso.
Os meninos eram possuídos... Esse tipo de
pregação, não. Os grupos que são aprovados geralmente dizem: “olha, nós vamos
fazer isso, isso e isso para alcançar isso, isso
e isso”, está entendendo? É mais concreto.
Quando você vem... Antes, quando a gente
não exigia isso, vinha um grupo um dia,
pedia, aí chegava, entrava... Alguns grupos,
não todos. Esse sempre trabalhou conosco.
Mas tinham alguns grupos que vinham,
chegavam, entravam e se limitavam a tirar
os demônios dos meninos, a fazer aquela... a
exorcizar meninos, aquela coisa que a gente
acabou... A gente começou a ver que não
chegava a nada, não passava daquilo, não
tinha a educação no dia a dia, social, do
menino. Porque a Igreja participa disso.
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manhã, ali a gente tem um momento de religião mesmo, tem as expressões religiosas,
onde eles cantam uma música de louvor,
cristã, independente do enfoque católico
ou evangélico, aquelas músicas que mais
chegam a eles, assim... Depois eles rezam
o Pai Nosso para iniciar o dia. Então são
expressões muito claras de espiritualismo
que eles vivenciam assim, nessa parte.
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A seleção dos grupos está, sobretudo, na ênfase que devam dar aos aspectos educacionais
da atividade religiosa. Portanto, rejeita-se a
religião por si mesma, em seus rituais, em favor
da educação religiosa. Além disso, privilegia-se,
novamente, as atuações regulares em lugar das
pontuais. Outro ponto é o padrão de busca
das instituições evangélicas, que permanece,
assim como a atuação esporádica da Igreja
Católica, principalmente nos grandes atos.
Enquanto os grupos religiosos procuram a unidade, os católicos são por ela procurados.
Tem uma missa, tem um evento, alguma
comemoração, aí a gente... Todo mundo
se lembra do padre que vem fazer a missa.
Depois dali eles não fazem mais. A não ser
que em outra unidade tenha. Aqui e nas unidades em que eu trabalhei, eu não vi, assim,
a atuação sistemática da Igreja Católica. Eu
vejo mais os evangélicos disponíveis.
Nesta Unidade é o setor pedagógico que dá
o “aval” para a realização das atividades,
enquanto a direção da mesma fica com a responsabilidade das questões de segurança.
Nós não podemos ter um monte de gente
ali dentro por questão de segurança. No
máximo seis pessoas, no máximo seis.
Vinha toda a igreja, vinha menino, vinha
criança, entrava tudo. Aí nós começamos a
fazer isso já para limitar. A gestão, onde vai
ser, é minha. Depois que é lido... O projeto
em si vem depois de lido pela pedagogia e
diz “não, não vejo nenhum empecilho para
esse pessoal fazer”. Aí vem para mim e eu
vou para a questão de segurança: quantas
pessoas, quem são essas pessoas, documentação dessas pessoas. Tem que preencher o cadastro, aí pegar a carteirinha,
peço para confeccionar as carteirinhas das
pessoas. Usam carteirinha de visitante. Aí
o dia e o local que eles vão fazer, para não
ficar dois grupos, três grupos.
Por último, o gestor demonstra como a concentração dos adolescentes na atividade de

assistência religiosa, sem outras alternativas
no mesmo momento, acarreta uma facilitação
do trabalho institucional:
É positivo. Porque trabalham por eles [agendes de discilina]. No dia em que eles vêm, a
gente fica mais livre. Até os meninos saem
melhor, a tensão abaixa. Os meninos saem
diferentes. E também porque aquele momento... Eu estou respondendo, eu, como
instrutor. Aquele momento ali está exigindo
menos da nossa vigilância, que eles estão
num ponto só, concentrados numa coisa só.
Para mim é bem melhor. Eu acho que quase
todos os instrutores pensam dessa forma.
Na Unidade Dom Bosco, a assistência religiosa começa com uma prática “tradicional” e
assistemática da Igreja Católica, cumprindo
apenas os sacramentos. O gestor afirma que os
profissionais da unidade realizavam trabalhos
fora da instituição com meninos e meninos de
rua e, para isso, contavam com parceiros como
a Pastoral do Menor e o Movimento dos Meninos e Meninas de Rua. O trabalho religioso
desenvolvido tinha um cunho paternalista e é
assim descrito:
A gente trabalhava muito com os meninos
que estavam na rua e alguns já de rua
mesmo. Existia essa parceria a nível de
assistência individual, corpo a corpo com
os adolescentes, a nível de celebrações
eucarísticas, né? A nível dos eventos de Dia
dos Pais, Dia das Mães. A nível também...
Tivemos situações em que os parceiros
prepararam os jovens para a Primeira
Comunhão, para a Crisma, né? Mas naquele nível do paternalismo. Não era uma
assistência religiosa libertadora. Não era.
Era castradora, mas era dada.
Mais à frente ficará esclarecido o que o gestor
identifica como sendo “prática paternalista”.
No entanto, uma vez mais, o protagonismo
das Igrejas Evangélicas e a “invasão” das
mesmas se fez sentir através do pedido para
o ingresso na Unidade.

O gestor não deixa de observar que este
“avanço evangélico” têm um significado: a
busca de fiéis:
Então, o que eu estou falando? Esse fenômeno da explosão de novas igrejas vira busca de
fiéis, né? Tem uma busca de fiéis. Não vou
dizer de consumidores, mas de fiéis.
O fato é que o gestor aborda a negociação com
os grupos religiosos sem nenhuma menção da
importância que as mesmas têm para os adolescentes. Sua preocupação principal está em
apresentar aos jovens a “religião”, uma vez que
essa é importante na sua própria vida.
Sem contar que eu acredito, acredito em
Deus. Eu não sei quem é Ele, mas com certeza
Ele existe. Acredito piamente nisso, mas sem
pieguice. [...] É, a mudança tem assim... ela
está em cima também das abordagens, né?
Embora se defina como católico, o diretor da
unidade ressalta a atuação dos evangélicos e
a abordagem destes para com os adolescentes
no sentido de despertar o lado emocional dos
jovens, sugere que o apelo emocional promovido pelos religiosos pode levar o adolescente
a tentar mudar de vida.
Então eu vejo assim: as diversas abordagens
das igrejas evangélicas trabalham muito em

cima da questão emocional, da questão do
bem e do mal. A maioria dos adolescentes
que não têm referências religiosas, muitos
não têm referências familiares, afetivas...
Essa busca, esse Deus que às vezes prometem que vai transformar suas vidas é
importante. Também dá o pontapé inicial
para você quebrar aquela inércia, sabe?
De que “eu sou ladrão”, artigo 157, artigo
155, artigo 121. Porque tem menino que
tatua no próprio corpo o artigo. [...] Hoje,
não sei se acontece lá para o seu lado, o
individuo faz N coisas erradas, vai ao fundo
do poço e tal, e a religião, principalmente
a protestante, consegue tirá-lo de muitas
situações. Dessa situação. E devolve a ele
um certo gosto pela vida. Mas essa análise
libertadora, claro que seria a ideal. Mas,
para se libertar e se inserir socialmente,
você tem que gostar um mínimo de você.
As características do “modelo capelania” se
repetem: a direção da Unidade, juntamente
com a equipe técnica, é responsável pela gestão
das atividades, autorizando a participação dos
grupos religiosos; é solicitado um “projeto” com
o detalhamento das atividades, tendo como
referência o Eca e o Sinase. Entretanto, a família
dos adolescentes é comunicada informalmente
sobre esse assunto, “principalmente as mães”.
As famílias são muito presentes na instituição,
uma vez que cada menino tem direito a receber
três pessoas para visitá-lo e cada uma dessas
pessoas pode visitá-lo duas vezes por semana.
Sobre a demanda dos adolescentes, o diretor
afirmou que isso já aconteceu durante um
período em que os evangélicos pararam de
visitar. Disse que os meninos reclamavam:
“cadê os irmãos? Nos finais de semana fica
tão triste aqui”. Quanto à frequência das atividades religiosas na unidade, o entrevistado
revelou certa contradição, declarando que os
adolescentes frequentam espontaneamente,
que não existe obrigação e que os assistentes
apenas conversam com os jovens. Segundo ele,
os jovens são divididos em grupos de 10 a 12
pessoas, já que “em pequenos grupos a pro-
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Até porque a gente tem trabalhado com
igrejas mais tradicionais. A Assembleia de
Deus, que é bem tradicional, a Igreja Betel,
que também tem uma história já, os Jovens
Unidos Com Uma Missão [Jocum], que são
ligados à Batista. Eles também têm estrada. Têm mais tempo de estrada. Estamos
também iniciando um trabalho com a Universal. Eles nos procuraram. A gente iniciou
essa semana, coincidentemente, o trabalho
com a Igreja Universal. (...) Porque, hoje, a
gente tem muito mais grupos protestantes
aqui do que católicos. Hoje só há um grupo
da Igreja Católica que nos dá assistência. È
o pessoal do Terço dos Homens.
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dutividade é maior”. Nesse caso, os assistentes
religiosos “trabalham” com o mesmo grupo
de meninos de dois a três meses. Fica evidente
aqui, a prática de doutrinação dos jovens.
Por fim, a declaração de relevância da religião
para o próprio gestor:
Eu, particularmente, sei que sem uma inspiração religiosa fica muito difícil administrar
sua vida. [...] As pessoas que são ateus
(sic), agnósticos, a gente olha, assim, para
elas e pensa: de que esse rapaz se alimenta?
Eu respeito, convivo normalmente, mas me
causa essa perplexidade.
Portanto, repete-se a oferta dos grupos evangélicos, a administração das várias instituições
religiosas na agenda da Unidade, o caráter
impositivo das atividades, a não consulta aos
pais, além da relevância que a religião tem
para o gestor.

Santa Catarina
Em Santa Catarina, o Cip de Itajaí é administrado através de gestão compartilhada com
a ONG Credeq — Centro de Reabilitação
Especializado em Dependência Química. Seu
diretor declarou que está na função há cinco
anos, revelou ser funcionário da ONG parceira
do Estado no atendimento aos jovens com
problemas de dependência química.
O padrão de implantação dos trabalhos de
assistência religiosa se mantém: os gestores
buscam os grupos religiosos.

e perseverante ao convite institucional. Na sequência da entrevista, o gestor deixa claro que
o trabalho religioso evangélico, com o qual ele
concorda, consiste na conversão dos adolescentes, através do uso de artifícios não religiosos:
Eles têm que [ir] devagar... Vão doutrinando eles passo a passo. Porque se você
chegar, igual chegaram aqui, querendo dar
duas horas em que o menino tem que ficar
ajoelhado, eles vão ter repúdio, entendeu?
Eles não vão gostar daquilo. Então é o
que eu peço para eles: que possam estar
fazendo passo a passo a situação aqui,
estar inovando e estar fazendo acontecer.
Porque tem que ter um atrativo porque são
crianças. E toda criança gosta de atrativo.
Eu sou um que comecei a participar dos
cultos evangélicos sendo católico praticante por causa do copo de suco de laranja e
do pão com mortadela.
Para justificar essa posição, o gestor invoca a
sua própria experiência de participar de atividades dos evangélicos durante o período em
que esteve no sistema penal, mesmo sendo
católico. Sobre sua trajetória de vida, revelou
ser ex-dependente químico, ex-detento e exmorador de rua, contou que cumpriu pena
em uma penitenciária durante cinco anos.
Segundo seu relato, foi na prisão que sua vida
começou a mudar, após uma experiência que
ele define como conversão, através da leitura
de um versículo da Bíblia quando participava
de um culto evangélico.

Não tinha, nós buscamos parceiros. Buscamos a Igreja Católica, não podia vir.
Buscamos o pessoal espírita, eles ficam
meio temerosos. Mas os evangélicos não,
são campeões. Se eu deixar, tem de manhã,
de tarde e de noite aqui dentro. [...] Com
certeza, eles vêm direto.

Sobre o cadastramento das instituições religiosas para frequentar a unidade, revelou que
não existe uma prática sistemática. Quando
aparece um grupo interessado, esse passa por
uma entrevista com a psicóloga da unidade,
durante a a qual os agentes religiosos tomam
conhecimento do regimento e das normas da
casa. A direção da unidade decide a aceitação
ou não do grupo interessado.

Nesta busca dos grupos religiosos são os evangélicos que respondem de forma mais regular

Quanto à gestão da assistência religiosa,
ele respondeu que o conteúdo compete ao

Às vezes um ou outro, que também é
evangélico, quer vir, quer trazer pastor, aí
começa um monte de gente que quer trazer.
Mas “olha, nós vamos estar doutrinando
seu filho”, não. Nós não vamos estar doutrinando o seu filho. Aqui tem atividades
que acontecem. Antes da visita tem também a reunião da família e nessa reunião da
família nós discutimos várias coisas, onde
vez por outra acontece isso: “nós temos
atividade espiritual”, coisa assim, vez por
outra acontece essa coisa lá.
O discurso do gestor é ambíguo. Ao definir o trabalho de assistência religiosa, afirma que são os
evangélicos que estão mais presentes; que o conteúdo dos trabalhos fica a cargo das instituições
religiosas; que cabe aos evangélicos (e demais
religiosos) “ganhar” os adolescentes, mesmo que
se utilizem de recursos não religiosos para tal. No
entanto, ao discutir com os pais, o gestor evita
os grupos que são indicados por eles, além de
afirmar que o trabalho não é de “doutrinação”,
pois se trata uma “atividade espiritual”. Segundo
o diretor, os adolescentes nunca apresentaram
demandas em relação à assistência religiosa.
Assim, o trabalho é claramente identificado com
a concepção de “capelania”, ou seja, de oferta
dos grupos religiosos, ainda que o trabalho dos
religiosos fique restrito aos adolescentes.

São Paulo
A Fundação Casa, gestora das unidades de São
Paulo, é a única que apresentou um levantamento do perfil do internado. Datado de 2006,
nele consta, entre outros itens, a religião dos
adolescentes, assim como a frequência dos
mesmos às atividades de assistência religiosa.
No relatório da Fundação, afirma-se que 75%

participavam das atividades, sendo 35% católicos, 32% evangélicos pentecostais, 24% “sem
religião” e 10% de outras opções.
A Portaria Normativa nº 166/2009 regulamenta a assistência religiosa na Fundação Casa,
deliberando que o Programa de Assistência
Religiosa — Par integra a proposta pedagógica
da Fundação. A referida portaria considera a
regionalização do atendimento aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas
com privação de liberdade e a necessidade de
redefinir procedimentos e o acompanhamento das ações previstas no Par. O artigo 1º da
Portaria 166/2009 estabelece que:
O Programa de Assistência Religiosa — Par
tem como missão garantir ao adolescente
privado de liberdade que desejar, segundo a sua crença, o acesso aos princípios
fundamentais da religião, promovendo e
facilitando o desenvolvimento de sua fé,
criando condições para que tais valores se
manifestem no seu cotidiano.
O documento em referência discorre sobre a
abrangência da assistência religiosa, o acesso
do adolescente ao serviço, bem como sobre as
normas e procedimentos a serem seguidos pelas
instituições religiosas para atuação na Fundação
Casa. Todas essas regras indicam que, neste
caso, não se trata de um “modelo” já conhecido
de capelania. No entanto, quando se observa a
forma de implantação da assistência religiosa na
Fundação Casa, verifica-se que a grande diferença está somente na centralização da gestão das
atividades. A chefe da área técnica da Divisão
Regional fez um relato a partir da sistematização
da assistência religiosa de forma centralizada.
Esse trabalho era centralizado na sede da
Fundação, tinha lá um lugar dentro da
superintendência pedagógica. Depois se
entendeu que ele seria mais bem conduzido se viesse para as divisões regionais,
só que as diretrizes e os procedimentos
do programa já estavam estabelecidos,
tanto é que nós temos a Portaria que rege
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agente religioso que está acompanhando a
atividade. Quanto aos grupos que frequentam, a definição dos horários fica a cargo da
direção da unidade. Com relação aos pais dos
adolescentes, se devem ser consultados sobre
a assistência religiosa direcionada aos seus
filhos, o diretor respondeu:
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o programa dentro da Fundação. Esse
trabalho que já estava estabelecido nas
unidades, as unidades já tinham todas as
denominações religiosas, já tinha (sic) o
seu cronograma de atividades religiosas.
Porque embora estivesse na sede, a sede
fazia todo o acompanhamento do trabalho que era realizado nas nossas unidades.
O que nós fizemos? Foi dar andamento ao
que já estava posto. Então nós montamos
a estrutura aqui na Divisão Regional. As
diretrizes estão postas de como conduzir,
o que nós fizemos? Nós fizemos o agenda24
mento de como o Mário ia fazer o acompanhamento desse trabalho. Ele faz todo o
acompanhamento desse trabalho, tanto a
parte burocrática, que tem relatórios mensais que são elaborados pelas instituições
religiosas e pelas unidades, ele é quantitativo e qualitativo. Ele recebe tudo isso
e consolida esse material para a Divisão.
Além disso, ele acompanha a atividade em
si, que ele pode explicar melhor para você
o que significa esse acompanhamento, lá
diretamente nas unidades.
O modelo capelania já estava instituído nas
unidades e foi apenas centralizado. Não há referência, uma vez mais, de uma reorganização
do trabalho a partir da demanda, da necessidade ou da diversidade religiosa observada
entre os adolescentes. Embora exista um claro
reconhecimento dos direitos dos adolescentes,
ele não se traduziu no protagonismo, de fato,
dos adolescentes.
Segundo Mário, responsável pelo Par na IV
Divisão Metropolitana Oeste, sobre o trabalho dos assistentes religiosos nas unidades de
internação.
Mas a gente está em torno hoje de vinte e
sete equipes que desenvolvem o trabalho, são
equipes equilibradas, algumas conseguem
disponibilizar recursos humanos maior
(sic), até oferecer condições de culto como
25
preconiza o artigo 16 do Eca e do Plano
Nacional de Atendimento Socioeducativo,

As Regras Mínimas também fala (sic) que
é importante oferecer o culto e para que
você consiga oferecer o culto com cada um
na sua habilidade é necessário uma equipe
maior trazendo instrumentos musicais,
então uma equipe que disponibilize isso.
Então tem equipes que conseguem disponibilizar esse culto e tem algumas equipes
que conseguem fazer esse trabalho com
dois integrantes, então já é um pouco mais
difícil. Então a gente percebe que as equipes
maiores têm uma adesão e uma participação
maior dos adolescentes, não só no momento da
internação, mas também quando eles saem da
internação, existe aquele acompanhamento não
só com o adolescente, como a família. Quando os
adolescentes desejam e manifestam esse interesse
e desejo, até na área profissionalizante
o próprio Jeame tem uma parceria com
o Grupo Pão de Açúcar, outras equipes
também têm parcerias com clubes. Então
existe esse acompanhamento oferecendo
trabalho, emprego na área profissional.
Quatro elementos principais se destacam na
fala do gestor: a presença de 27 grupos atuando no Sistema Casa. Quem são esses grupos?
Eles correspondem à diversidade religiosa encontrada no Sistema ou são, como nos demais
casos, evangélicos e católicos? Segundo, o
gestor reporta-se a um artigo genérico do Eca
e não a um específico sobre o atendimento em
unidades de privação de liberdade. Será que,
efetivamente, o gestor sabe e considera essa
distinção? Terceiro, e o que deixa mais clara
a perspectiva de “capelania”: a afirmação de
que as equipes maiores têm uma adesão e
uma participação maior dos adolescentes.
Portanto, quanto “maior” a atividade e mais
atrativos esta dispuser, mais adolescentes
participam. Nota-se que não há uma relação
entre a participação nas atividades religiosas
e a crença dos adolescentes. Estas últimas não
foram consideradas no discurso do gestor. Por
último, observa-se que os grupos religiosos
fazem mais do que as atividades religiosas propriamente ditas. Há um acompanhamento que
pode chegar à “profissionalização” do adoles-

24 Nome fictício.
25 O Artigo 16 do Eca
prevê: “Art. 16. O direito
à liberdade compreende
os seguintes aspectos: (...)
III - crença e culto religioso”. Este artigo trata da
liberdade, em geral, não
considerando as especificidades do adolescente
privado de liberdade.

A relação de parceria entre o Sistema Socioeducativo e as instituições religiosas para fins
não religiosos, como a profissionalização
dos adolescentes, o acompanhamento educacional dos mesmos, o ensino da música
ou mesmo simples atividades recreativas
apresenta a possibilidade de mistura dos
conteúdos religiosos. Dessa forma, os adolescentes privados de liberdade que queiram
participar das atividades pelo que elas oferecem (profissionalização, educação, música e
recreação) devem se submeter aos conteúdos
religiosos-doutrinários, ainda que não sejam
os seus, para ter acesso a elas.

Espiritualidade
em Unidades de
Gestão do Estado
Espírito Santo
Na entrevista, a gestora do Iases — Instituto de
Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo — mencionou como ao instituição estava
conduzindo a questão da assistência religiosa. Na explicação foi abordada a dimensão
transcendental do ser humano, a questão do
respeito às diferentes crenças, assim como a
importância da espiritualidade em detrimento
da religião. Declarou que a dimensão da espiritualidade é desenvolvida nos adolescentes
e que tal dimensão está presente no projeto
pedagógico da instituição.
Então o projeto contém várias partes e
uma delas é a assistência à espiritualidade,
a espiritualidade é diferente da religiosidade. A espiritualidade é um conceito
mais amplo que inclui a fé, os sonhos, os
valores, ética, cidadania, moral, respeito

ao próximo e por aí vai... Como funciona?
Então nós temos três partes, a primeira
parte é conhecer: conhecer os vários líderes
religiosos, conhecer o sistema de crenças,
conhecer as cerimônias, conhecer os rituais, conhecer o que compõe a mística
da espiritualidade. O segundo é escolher:
Para escolher você tem que experimentar,
experimenta as várias possibilidades, culto
ecumênico, ter contato com o evangelho
de Jesus, ter contato com o Alcorão, com
Buda, conhecer várias frentes para depois,
se quiser, optar por uma vida religiosa ou,
se quiser, pode escolher: eu quero ser ateu.
Então é auxiliar para que a pessoa descubra
essa transcendência do ser e o que une os
aspectos que acompanha.
A proposta não encontra nenhum respaldo legal e se distancia, em muito, do que é
proposto como assistência religiosa (e não
assistência à espiritualidade – cf. 1). Segundo a
coordenadora educacional do Iases, o projeto
político-pedagógico propõe uma “jornada
pedagógica” para o programa de internação.
Essa jornada se inicia pela manhã, quando o
adolescente tem o “momento despertar”, em
que é levado a refletir em uma “visão pluralista” sobre o despertar para um projeto de vida,
despertar para valores espirituais.
Nesse despertar é colocada uma meta para o
jovem, ou seja, ele começa com o pensamento
pluralista, “não é só Jesus, não é só Maomé,
não é só Buda” para posteriormente traçar
um objetivo. Com o passar do dia vem o “momento gratidão”. Segundo a entrevistada, no
momento “gratidão” o adolescente é levado
a cultivar um “coração grato”, que não acusa,
não pune, não reclama. Ele reconhece o que
tem de melhor dentro dele e de melhor no
outro. Nesse momento ela citou a mística de
Leonardo Boff, enfatizando que
nós temos um momento para aprender a
educar o pensamento, para os pensamentos positivos e a espiritualidade contribui
pra isso, pra gente desenvolver sentimentos
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cente. A questão que fica é: a participação dos
adolescentes e o incentivo dos pais a que eles se
engajem nas atividades ocorrem por conta do
credo religioso propriamente dito ou por conta
da possibilidade de profissionalização?
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que tem que ser treinados como a morosidade, companheirismo, solidariedade, carinho, atenção, ser prestativo, ser caridoso.
E aí para quê? Para ter uma ação prática
onde você veja o altruísmo, onde você
deixa de querer o egoísmo como ponto de
partida para sua vida.
O terceiro momento da jornada pedagógica,
ao final do dia, seria o “momento recolhimento”, explica a coordenadora: “Então, uma
reflexão pedagógica a partir da meta que você
traçou, você vai ponderar suas qualidades
e seus defeitos trabalhando valores. Quem
propõe isso é Santo Agostinho; então nós
chamamos isso momento recolhimento”.
Percebe-se uma tendência de tratar a questão
da assistência religiosa de forma instrumental,
como auxiliadora no processo educacional do
jovem submetido às medidas socioeducativas.
Vale lembrar que, até a data da pesquisa, não
existia um programa de assistência religiosa
implantado no Iases. O modelo descrito pela
entrevistada estava em fase de implantação. As
questões relacionadas ao serviço de assistência
religiosa para os adolescentes eram tratadas
de maneira informal. Em alguns casos, a iniciativa partia de funcionários vinculados às
instituições religiosas, que decidiam realizar
com os adolescentes atividades de sua própria
religião. Segundo depoimentos de uma funcionária, os religiosos dificilmente procuravam a
instituição para desenvolver algum trabalho
com os adolescentes, pois o cadastramento
das instituições religiosas deveria ser realizado
na Secretaria de Justiça. De acordo com a funcionária, lidar com as questões burocráticas da
justiça para obter autorização de entrada nas
Unidades Socioeducativas afastava as pessoas
do trabalho de assistência religiosa.

Outras
Experiências
Nas outras experiências, a assistência religiosa
é tratada de forma mais genérica pelos gestores

dos Sistemas Socioeducativos, e não pelos
gestores das Unidades.

Santa Catarina
O Diretor Geral do Sistema Socioeducativo
afirmou que a gestão compartilhada por
grupos ligados a instituições religiosas é uma
coincidência, uma vez que tais instituições
já realizavam trabalhos com os adolescentes
através de seus representantes, provavelmente
exercendo atividades de assistentes religiosos.
Bem, as nossas ONGs, nossos parceiros da
gestão compartilhada, na sua grande maioria são ligados aos grupos evangélicos, à
doutrina evangélica e algumas Igrejas. Não
é essa a exigência, não é esse o requisito,
muito pelo contrário. O Estado não põe
como requisito que sejam vinculados que
sejam filiados a qualquer Igreja, isso é livre.
Apenas que essas ONGs se organizaram em
função das necessidades, em função dos
espaços, acredito, que encontraram nas
suas regiões. Seguindo rigorosamente para
que se possa constituir uma ONG, uma
organização da sociedade civil de interesse
público, enfim, uma associação. Elas se
organizaram, nós entendemos como uma
coincidência ou como uma disponibilidade
que havia dessa ONGS e vamos dizer sim,
coincidentemente na sua maioria elas são
vinculadas às Igrejas Evangélicas. (...) nós
temos a Igreja Batista, a Associação Betânia, que também são evangélicas, nós
temos a Abac que é ligada à Igreja Batista,
temos a Abadeus, também são evangélicos,
Modificando Talentos... Essa não tenho conhecimento que seja vinculada a nenhuma
Igreja, talvez seja católica, enfim...
Sobre o direito do adolescente à assistência
religiosa na sua crença, se assim o desejar,
como determina a legislação em vigor, o
diretor declarou que esses direitos não são
violados, embora já tenham sido identificados
casos de abuso de poder por parte das ONGs
vinculadas às instituições religiosas.

Note que a questão não era de submeter os
adolescentes à doutrina institucional: isso
nunca foi um problema em todos os Sistemas
e Unidades analisados. A questão era de intolerância religiosa com os funcionários. Se o
“enquadramento” religioso chegava ao limite
de somente contratar funcionários alinhados
com a religião da instituição, o mesmo pode-se
pensar no trato dos adolescentes.
Sobre a importância do serviço de assistência
religiosa ao adolescente, continua: “Fundamental! Tanto quanto a orientação sexual, a
assistência religiosa, tanto quanto a educação
formal”. Toda esta importância pode ser identificada pela razão abaixo:

Todos nós acreditamos num ser superior
que a gente dá o nome de Deus, Jeová,
enfim, se dá vários nomes (sic). Importante
que nós temos uma crença natural e todo
ser humano tem e ele precisa desenvolver
isso. Isso vai fazer bem pra ele, pra vida
dele, pra construir os projetos da vida dele.
Para ele se disciplinar e conseguir viver em
sociedade. Na verdade, respeitar o seu próximo e estabelecer essa convivência como
seu projeto de vida, fundamentalmente
precisa desenvolver isso que ele tem e isso
se faz com a assistência e também dentro
do direito democrático de cada um, que
ele possa escolher. Isso nós temos que
propiciar no Sistema Socioeducativo, não
podemos jamais impedir ou definir que só
doutrinas religiosa evangélicas ou católicas
possam ter acesso às nossas unidades.
Segundo o diretor, o direito do jovem de
não participação nas atividades religiosas, se
assim for o seu desejo, é respeitado também
nas unidades de gestão terceirizada. A concepção de assistência religiosa se manifesta
na fala abaixo:
Nós respeitamos a opinião deles, é importante isso que você colocou, nós temos
um plano de atendimento socioeducativo,
um plano político pedagógico, um plano
individual de atendimento de cada adolescente. Ele lá dentro tem uma programação,
ele tem um compromisso com o horário.
Desde o momento que ele levanta da sua
cama, que ele toma seu café, enfim, ele
tem atividades. E entre as atividades laborais, atividades educacionais, atividades
desportivas (...) também está, dentro da
programação, a assistência religiosa.
O primeiro ponto a salientar é o fato de as
atividades religiosas estarem “dentro da programação”, ou seja, são incluídas na agenda
das atividades do dia.
E se naquele horário ele não quiser assistir, ele não terá muita opção, esse plano
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Não, ao menos nós temos socializado muito com os nossos parceiros, que a nossa
relação que é através de um convênio, ela
não é uma relação de doutrina religiosa, ela
é uma relação de execução de medida socioeducativa e terceirização de um trabalho
de um serviço que compete ao Estado e o
Estado entendeu, baseado em fundamentos legais, delegou a essas Organizações
Não Governamentais e associações. Então
a liberdade de assistência religiosa todos
têm como direito fundamental. As pessoas
lá têm acesso a padres, religiosos das mais
diversas doutrinas religiosas, evangélicos,
batistas, doutrinas espíritas, enfim. Lá
dentro entende que evidentemente os
direitos da criança e do adolescente sejam
assegurados e que não se fira jamais o Estatuto da Criança e do Adolescente, esta é
a nossa orientação, essa é a nossa exigência
por conta de convênio e assim tem sido.
Em alguns casos até temos identificado,
onde havia predominância, havia denuncias que algumas dessas ONGs estariam
dando preferência, estariam retaliando
servidores que não fossem vinculados ou
atrelados a sua doutrina religiosa. Foram
identificados e até motivos de sindicância
e essas ONGs foram responsabilizadas por
isso. Felizmente acreditamos que não vai
mais existir.
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individual de atendimento é feito com
ele, de maneira bem democrática, onde
ele coloca suas ideias, sua opinião dos
desejos dele, da aptidão dele, vontade.
Claro, (...) existem normas e, dentro de
um esquema de disciplina que é feito, ele
precisa nesse espaço de tempo, se ele não
aceitar a assistência que ele assumiu, ele
terá as medidas disciplinares que estão
previstas no Estatuto, que estão previstas
no Sinase, mas, dificilmente precisamos
aplicar isso.
O que era um direito parece ter se tornado
uma obrigação. Caso o adolescente não deseje
participar das atividades, ele estará submetido
a “medidas disciplinares”, tudo em nome de
um “esquema de disciplina”.
Como o ser humano tem o poder da comunicação e do entendimento, se faz por
essa via, do diálogo, do convencimento, da
motivação, às vezes o que falta é motivação
e convicção. Nós temos um grupo de pessoas e técnicos que tem essa habilidade de
poder desenvolver isso com o adolescente.
Então, eu acredito que nós estamos evoluindo, precisamos de muita orientação de
muito apoio para isso, né? A gente sabe,
tem unidades onde esse trabalho é mais
difícil, principalmente aqui na capital, onde
as pessoas têm uma vida diferente, eles
desenvolvem bem a atividade do crime e
da delinquência.
Comunicação, “entendimento”, “diálogo”,
“convencimento”, “motivação” e, principalmente, “medidas disciplinares” ajudam a dar
“motivação” para que os adolescentes não
esqueçam dos direitos/deveres assumidos com
a assistência religiosa.

Ceará
O gerente da “Célula” informou que em cada
unidade o gestor e um funcionário da coordenação têm autonomia para tratar da assistência
religiosa. No entanto, há um eixo pedagógico

que se chama religiosidade. A partir desse eixo,
os grupos religiosos os gestores fazem
contato, como você viu, com a Igreja
Católica, com as Igrejas Evangélicas, com
grupos... vários grupos que seguem a questão da religiosidade. Então eles visitam,
apresentam a proposta para o gestor da
casa, juntamente com a equipe técnica da
casa, e eles avaliam de que maneira aquele
grupo pode desenvolver e direcionar algum
trabalho, socioeducando. Geralmente as
entidades que estão em cogestão em alguns
estados já são religiosas.
Um exemplo apresentado pelo Sr. Weyds foi o
grupo Shalom, uma entidade religiosa vinculada à Igreja Católica. Segundo ele, o grupo atua
na gestão da política de atendimento de alta
complexidade na medida socieducativa. Além
disso, atua também na média complexidade,
que é o sistema de proteção. Nesse, o governo
repassa o recurso para a entidade que se responsabiliza pela gestão integral da unidade.
Aí, sim. Lá tem o Shalom, que é a entidade
religiosa da Igreja Católica, que dirige. Aí,
no caso da média complexidade, aí sim: o
espaço é deles, eles alugam o espaço, as
capelinhas. Tudo é deles. A gente passa
o recurso fechado e eles mantêm tudo:
espaço, funcionários, tudo. É a questão
da média complexidade. Mas, nas medidas
socioeducativas, nós não temos nenhuma
entidade conveniada que seja de cunho
religioso. É mais provável que seja de drogadição, né?
As gestões compartilhadas não se limitam
às unidades de internação, mas se estendem
também às de semiliberdade. Embora seja dito
que o grupo Shalon dispõe dos recursos para
gerir como queira, inclusive alugando o espaço
e as “capelinhas”, não há informação sobre
a forma como ocorre a assistência religiosa
nesta Unidade.
*

*

*

A autonomia, o controle e a direção que os
gestores têm e impõe ao Sistema, no que tange
à assistência religiosa, reflete-se no fato de que
os gestores os estruturam conforme as suas
formas de entendimento dessa prática (e não
necessariamente deste direito). Oferecer um
leque de opções religiosas, selecionar as que
mais se adequam às práticas religiosas consideradas como relevantes pelos gestores, não
oferecimento de outras atividades no mesmo
horário, estímulo a ações religiosas espontâneas dos adolescentes, entre outras práticas,
tudo isso compõe o conjunto de opções
pensadas e estruturadas pelos gestores. Em
nenhum dos casos a forma de organização das
atividades de assistência religiosa teve como
parâmetro principal os adolescentes.
A seguir, serão analisadas as posições dos assistentes religiosos quanto à prática religiosa
por eles desenvolvidas.
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O estudo destes quatro estados mostra como
as noções de capelania, espiritualidade e religiosidade permeiam as formulações dos trabalhos de assistência religiosa. Por outro lado,
o direito do adolescente, a identificação de
suas necessidades e, principalmente, o movimento de situá-lo como protagonista da ação
socioeducativa não aparecem nos discursos e
nas práticas analisadas. Em qualquer uma das
formas de organização dos trabalhos vigentes,
os adolescentes são submetidos a práticas e
cultos religiosos que não são os seus.

CASE Salvador – Salvador,
BA. Culto, Grupo Resgate, Igreja Assembléia de
Deus.

Ação dos Grupos
Religiosos
FILHOS DE DEUS
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Após analisar a posição institucional, este capítulo
busca identificar a posição dos assistentes religiosos e
está dividido em quatro conjuntos de informações: o
primeiro mostra os dados referentes aos números da
assistência religiosa, como o número de instituições
religiosas que atuam nas unidades, o número de
assistentes religiosos e o quantitativo de atividades
realizadas, entre outras; o segundo conjunto refere-se
ao perfil dos agentes religiosos, como sexo, idade,
escolaridade e avalia se já realizava algum trabalho
social antes de começar as atividades no sistema
socioeducativo, entre outras; o terceiro conjunto
é composto pelas informações concernentes ao
trabalho no sistema socioeducativo propriamente
dito; por último, será realizada uma síntese buscando
identificar a posição dos agentes religiosos.
Nesse sentido, o importante a considerar aqui não
é tanto a distinção entre estados, mas verificar se há
diferenças entre as denominações religiosas, observando a variação de comportamento dos grupos
religiosos sobre a assistência religiosa. Assim, foram
utilizadas quatro grandes denominações religiosas:
católicos, evangélicos históricos, evangélicos pente26
27
costais e espíritas kardecistas, subentendendo
que é a partir delas que podem ocorrer as principais
diferenças de concepções sobre assistência religiosa
e de atuação no sistema socioeducativo. Neste aspecto, a diferença regional fica secundarizada, já que
parte-se do pressuposto que a Igreja Católica ou a
Iurd devem ter percepções e atuações semelhantes
onde quer que elas atuem.

Os Números
da Assistência
Religiosa
O Sistema Socioeducativo nos cinco estados
pesquisados abarca um total de 33 Unidades

de Internação. O número de Unidades varia
entre os Estados; o Estado do Rio Grande do
Sul é o que comporta o maior número de Unidades de Internação (13 ou 39%), seguido do
Mato Grosso do Sul (oito ou 24%), do Rio de
Janeiro (cinco ou 15%), do Amazonas (quatro
ou 12%) e da Bahia (três ou 9%).
A ação dos grupos religiosos no Sistema Socioeducativo é anterior à entrada da grande
maioria das instituições religiosas que atuavam
no momento da pesquisa. Nessas Unidades,
o trabalho de assistência religiosa teve início,
em média, dez anos atrás – o que significa no
início dos anos 2000, dez anos após a homologação do Eca e 12 anos após a promulgação
da Constituição Brasileira de 1988. Essas duas
legislações são marcos no debate sobre a assistência religiosa, pois é a partir delas que se
constitui a atividade como direito social. Desse
modo, a implantação dos trabalhos não guarda nenhuma relação com o estabelecimento da
assistência religiosa como um direito. Somente
em quatro unidades o trabalho já havia sido
implantado em 1995. Chama atenção uma
Unidade do Rio Grande do Sul em que o início das atividades data de 1970 (há 40 anos).
Como esse caso destoa muito do conjunto,
pode ser um erro de registro do entrevistador
ou, de fato, um caso excepcional.
No período entre 1996 e 2005, o trabalho
foi iniciado em 21 (75%) Unidades. É nesse
período, portanto, que os grupos religiosos
despertam para a possibilidade de terem nos
adolescentes do Sistema Socioeducativo um
público para as suas pregações. Veja o gráfico
a seguir.
A partir de 2005 há um arrefecimento no
ímpeto de iniciar atividades de assistência

26 Quando as informações foram obtidas
com os Diretores das Unidades sobre a ação dos
grupos religiosos não foi
realizada a distinção entre
Evangélicos Históricos e
Pentecostais; quando os
dados foram coletados
com os assistentes religiosos, pode-se realizar esta
distinção. Segue, aqui,
entretanto, a observação
de Burity, “no protestantismo brasileiro, torna-se
cada vez mais irrelevante
a classificação convencional entre protestantes
históricos (de missão ou
migração) e pentecostais”
(2006, p. 41).
27 Considera-se Espiritismo Kardecista aos Centros e Grupos organizados
a partir da Doutrina de
Allan Kardec, reconhecidos pelos órgãos regionais
filiados à Federação Espírita Brasileira.
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religiosa em novas Unidades, tendo em vista
que, na maior parte delas (89%) já havia algum
trabalho sendo realizado.
No Rio de Janeiro, os grupos iniciaram suas
atividades em 1989 (em duas Unidades), embora todas as demais tenham iniciado a partir
de 1993. No Amazonas, a única unidade que
relatou o início da prestação de assistência
religiosa menciona o ano de 2006 para o
início das suas atividades. Na Bahia, todas as
atividades de assistência religiosa se iniciaram
na década 1996-2005, sendo que em um caso
o início das atividades ocorreu em 1999 e em
dois casos em 2005. No Rio Grande do Sul,
os trabalhos estão implantados entre um e 40
anos; a média é de 12 anos, mas a maioria dos
registros (nove em 12) está entre 5 e 12 anos
de implantação.
Nas UNEIs de Mato Grosso do Sul as atividades de assistência religiosa existem, segundo
os dados informados pelos seus diretores,
em média há nove (9) anos. Em relação ao
período de início das atividades religiosas nas
unidades, 62,5% delas ocorreram entre os anos
de 2000 e 2005.
Nos relatórios do Amazonas e do Mato Grosso do Sul, há observações sobre a validade

dos dados. No primeiro caso, a observação
reporta-se ao fato de que, nesse estado, os
informantes disseram atuar há pouco tempo
nessas instituições, o que pode justificar,
juntamente com a falta de registro das ações
desenvolvidas em cada unidade, a imprecisão
ou ausência de dados quanto ao início das
atividades. Outro aspecto que pode vincularse à imprecisão dos dados no Amazonas é o
caráter informal e espontâneo que a assistência
religiosa pode ter tido em períodos anteriores,
uma vez que há falas sugestivas de que grupos
religiosos já se fizeram presentes nas unidades
em outros momentos.
No Mato Grosso do Sul, a análise do ano
de implantação dos trabalhos de assistência
religiosa fica comprometida na medida em
que não foi possível obter a informação sobre
a data de início das atividades das UNEIs.
Apenas um dos entrevistados informou que a
unidade foi instalada em 1992. Essa mesma
unidade refere ter iniciado a assistência religiosa há 18 anos, portanto, desde a sua fundação.
Supomos que o mesmo pode ter ocorrido com
outras UNEIs. De qualquer forma, se considerarmos apenas a data de implantação da
assistência religiosa nas unidades não observamos nenhuma relação com a implantação
do Eca, em 1990.
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Essas observações revelam a pouca importância que o registro e o acompanhamento das
atividades de assistência religiosa têm tido nas
Unidades de Internação. Se por um lado há uma
perda de informações precisas sobre a forma e
o período de início destas atividades; por outro
lado, o que esses dados revelam é a história
conhecida pelos atuais gestores do sistema
socioeducativo sobre a assistência religiosa. É
com essas limitações (próprias ao campo de
intervenção) que se irá operar neste livro.
Quais os grupos religiosos que primeiro iniciaram os trabalhos de assistência religiosa?

Primeira Instituição Religiosa a
Atuar na Unidade
28

As Igrejas Evangélicas deram início às atividades de assistência religiosa em 23 das 33
Unidades pesquisadas (ou 70%). Em 17 Unidades, a iniciativa foi exclusiva de uma Igreja
Evangélica e nos seis outros casos, a iniciativa
dos Evangélicos foi associada ao trabalho
somente dos católicos (em quatro casos),
somente dos Espíritas Kardecistas (um caso)
e com Católicos e Espíritas conjuntamente
(um caso). Nas outras dez Unidades onde os
Evangélicos não estiveram presentes no início

das atividades de assistência religiosa, a iniciativa foi, em nove Unidades, exclusivamente da
Igreja Católica (27%) e em um caso somente
dos Espíritas (3%).

Os Evangélicos
O gráfico seguinte mostra a evolução do início
das atividades religiosas nas Unidades quando
a iniciativa foi dos Evangélicos.
O gráfico mostra que os Evangélicos começam
a implantar seus trabalhos nas Unidades a
partir de 1992. Entre esse último ano e 1998,
os Evangélicos inauguram os trabalhos em três
Unidades. Entre 1999 e 2005, a cada ano os
Evangélicos passam a inaugurar, pelo menos,
um trabalho em duas Unidades, chegando a
três em 2002 e quatro em 2005. Portanto, o
período do final dos anos 1990 e do primeiro
quinquênio do ano 2000 foi de intensa ida dos
Evangélicos para as Unidades, dando início a
inúmeras iniciativas de assistência religiosa.
Após 2005, com grande parte das Unidades
com trabalhos já implantados, os Evangélicos
ainda inauguram o trabalho de assistência
religiosa em duas Unidades, uma em 2008 e
outra em 2009.

Ano de início das Atividade Religiosas | Evangélicas
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28 Na classificação das
instituições religiosas que
deram início às atividades
de assistência religiosa
nas Unidades, as opções
de resposta não contemplavam a distinção entre
evangélicas históricas e
pentecostais.
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Os Católicos
O gráfico acima mostra a evolução do início
das atividades religiosas nas Unidades quando
a iniciativa foi dos Católicos.
Há uma iniciativa da Igreja Católica que se
distingue de todas as demais dos próprios católicos e dos outros grupos religiosos. Trata-se
uma atividade que se inicia nos anos 1970, na
Unidade Case-Feminino do Rio Grande do Sul.
Atualmente, a Igreja Católica não atua nessa
Unidade, revelando uma descontinuidade
entre o trabalho iniciado e o atual.
Chama a atenção também outra iniciativa em
1990. Esta não revela ainda uma partida dos
católicos para as Unidades do Sistema Socioeducativo de forma mais sistemática e regular.
Pelo contrário, somente oito anos depois, em
1998, é que os católicos tomam a iniciativa de
atuarem novamente no Sistema. Portanto, as
ações de 1970 e 1990 se mostram pontuais,
dentro do contexto analisado.
O momento de atuação mais sistemática dos
católicos, inaugurando os trabalhos de assistência religiosa nas Unidades, ocorre entre
1998 e 2006, com especial atenção para o ano
2000. Nessa década, praticamente, um novo

trabalho de assistência religiosa é inaugurado
anualmente por católicos, com exceção dos
anos 2001 e 2003. No ano 2000, entretanto,
os católicos inauguram os trabalhos em cinco
Unidades no Brasil, sendo três no Rio de Janeiro, por iniciativa da Arquidiocese do Rio de
Janeiro, uma no Mato Grosso do Sul e outra
no Rio Grande do Sul.

Os Espíritas Kardecistas
O gráfico a seguir mostra a evolução do início
das atividades religiosas nas Unidades quando
a iniciativa foi dos Espíritas Kardecistas.
A participação dos Espíritas Kardecistas é
baixa no Sistema Socioeducativo. Além disso, apenas em uma ocasião (no Rio Grande
do Sul) a iniciativa dos espíritas de iniciar o
trabalho de assistência religiosa ocorreu de
forma isolada. O que se pode ainda observar
na iniciativa dos Espíritas é que elas ocorrem
no mesmo período em que Evangélicos e
Católicos dedicam-se com mais intensidade
em chegar às Unidades para começarem seus
trabalhos. Portanto, o período 1996-2005
contempla a iniciativa dos grupos religiosos
em se aproximar das Unidades onde ainda
não havia trabalhos religiosos, para que fossem inaugurados.

Ano de início das Atividade Religiosas | Espíritas Kardecistas
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Tradições Atuais
Na atual presença das religiões nas Unidades
do Sistema Socioeducativo chama atenção a
importância das Igrejas Evangélicas. Elas estão
29
em 31 das 33 Unidades pesquisadas (94%); em
12 delas (37,5%), os Evangélicos desenvolvem
trabalhos sem a presença de nenhuma outra
tradição religiosa. Nas demais 19 Unidades, os
Evangélicos estão nas Unidades somente com
Católicos (13 Unidades, ou 41%); somente com
Espíritas Kardecistas (3 Unidades, ou 9%); e com
Católicos e Espíritas Kardecistas (3 Unidades, ou
9%). Somente em uma única Unidade, Católicos
e Espíritas desenvolvem suas atividades religiosas
sem a presença dos Evangélicos.
Esses resultados identificam, tão somente, a
existência majoritária de Evangélicos, seguidos
dos Católicos e dos Espíritas nas Unidades. A
presença das religiões de raiz africana não é
identificada em nenhuma unidade, conforme
observado no capítulo anterior. Esses dados
não discriminam, entretanto, quais os grupos
atuantes em cada uma delas. Mesmo assim,
é possível analisarmos as diferentes composições de grupos religiosos nas Unidades, a
partir da instituição religiosa que inaugurou
a atividade de assistência religiosa.
Nas 23 Unidades cujas atividades iniciaram
com iniciativa Evangélica, somente em uma

delas não há mais Evangélicos atuando.
Nas demais, os Evangélicos permanecem
atuando sozinhos (em dez Unidades), partilham atividades com Católicos (em oito
Unidades), somente com Espíritas (em duas
Unidades) ou com Católicos e Espíritas (em
duas Unidades).
Nas 13 Unidades onde a Igreja Católica iniciou
os trabalhos de assistência religiosa, atualmente em sete delas, as atividades são compartilhadas com algum grupo Evangélico; em três
delas, além dos Evangélicos, há também Espíritas; e nas três outras não há Católicos atuando
(em uma Unidade há Espíritas e Evangélicos e
em duas delas há somente Evangélicos).
Nas três Unidades em que o trabalho foi iniciativa dos Espíritas Kardecistas, em uma delas
não há mais trabalhos desta tradição e nas outras duas os Espíritas partilham as atividades
de assistência religiosa com os Evangélicos e
em outra com Evangélicos e Católicos.
O que chama a atenção é a descontinuidade
dos trabalhos. As iniciativas dos Evangélicos
são as que apresentaram menor descontinuidade 1/23 (uma em 23 iniciativas); seguidos
dos católicos 3/13 (três em 13 iniciativas)
e, por último, os espíritas 1/3 (uma em três
iniciativas). A Tabela 1 sintetiza os números
aqui descritos.

29 Em uma Unidade não
foram informados os grupos religiosos presentes.

Religião Atual nas Unidades, segundo a Primeira Religião na Unidade (Tabela 1)
Primeira Religião na Unidade
Católica

Evangélica

Espírita

Total

Católica e Evangélica

7

8

0

15

Evangélica

2

10

1

13

Católica, Evangélica e Espírita

3

2

1

6

Evangélica e Espírita

1

2

1

4

Católica e Espírita

0

1

0

1

Total

13

23

3

39

Por outro lado, podemos observar a expansão
dos trabalhos. Os Evangélicos, por exemplo, iniciaram trabalhos em 23 Unidades e hoje desenvolvem 38 trabalhos (há mais de um trabalho
evangélico em algumas Unidades); os católicos
iniciaram atividades em 13 Unidades e hoje
estão com 22 trabalhos; os espíritas iniciaram
trabalhos em três Unidades e hoje contam com
cinco trabalhos. Portanto, ao mesmo tempo em
que os trabalhos apresentam descontinuidade,
expandiram-se de forma que os novos trabalhos
compensaram os que terminaram.

30 Embora o Espiritismo
Kardecista não componha
a tradição histórico-cultural do cristianismo, em
que a Igreja Católica e
as seitas protestantes se
destacam, ainda assim,
os princípios da primeira
religião são baseados nos
ensinamentos de Jesus
Cristo. A inclusão de “O
Evangelho Segundo o Espiritismo” entre as obras
básicas do Espiritismo
Kardecista atesta a filiação ideológico-doutrinária
desta tradição com os
ideais cristãos.

A conjugação de trabalhos realizados por
Evangélicos e Católicos predomina em todos
os Estados pesquisados. Essa combinação
responde por 40% das Unidades pesquisadas (13 Unidades); em outras 12 Unidades
(37,5%) só há Evangélicos atuando. Essas
duas possibilidades respondem por 77,5%
das Unidades estudadas. Em outras três
Unidades, Católicos e Evangélicos partilham
seus trabalhos com os Espíritas Kardecistas.
Portanto, perfazem quase 90% do trabalho
em todas as Unidades. Assim, o trabalho de
30
assistência religiosa é exclusivamente cristão
e predominantemente Evangélico.
No Amazonas, das quatro unidades existentes,
apenas três estão desenvolvendo efetivamente
assistência religiosa. A unidade voltada para
internação feminina e semiliberdade não possuía, como em geral tende a ocorrer, nenhuma
adolescente em cumprimento de medida privativa de liberdade. A única jovem na instituição
estava em regime de semiliberdade, portanto,
não constituiu alvo do presente estudo. Ainda assim, a unidade informou que não está

havendo assistência religiosa, que deverá ser
retomada em breve, com um grupo evangélico
em negociação (o mesmo que realiza atividade
na unidade de internação provisória). Das três
unidades que, portanto, realizam assistência
religiosa, duas oferecem trabalhos com grupos
Católicos e Evangélicos (66,7% no estado) e
uma somente com grupos Evangélicos, a saber,
a unidade de internação provisória (33,3%).
Na Bahia, os Evangélicos estão em todas as
Unidades, trabalhando conjuntamente com
os católicos em três casos. No Mato Grosso
do Sul são três (3) as tradições que atualmente
realizam assistência religiosa nas UNEIs. Dentre elas, a Evangélica está em 100%, oito (8)
das Unidades; a Católica está em 37,5%, três
(3) Unidades e a Espírita Kardecista em 25%,
duas (2) das unidades.
No Rio Grande do Sul chama atenção a presença exclusiva de evangélicos em sete dos 12
casos. A presença conjunta de evangélicos e de
católicos ocorre em três casos. Em apenas uma
instituição os evangélicos não estão presentes.
Além disso, em cinco dos sete casos, a primeira
religião na instituição foi também evangélica.
Em contrapartida, em todos os três casos de
atuação conjunta, a religião que implantou o
trabalho foi a católica.
No Rio de Janeiro, católicos e evangélicos
atuam em três Unidades. Assim como Católicos, Evangélicos e Espíritas atuam em
outras duas. Enquanto Católicos e Evangélicos atuam nas mesmas Unidades onde
foram pioneiros nos trabalhos nas Unidades,
os Espíritas desenvolvem atividades onde já
havia trabalhos implantados.
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A partir dessas iniciativas, quantos agentes
religiosos atuam no Sistema?

Número Total de Agentes
Religiosos
Os números de agentes religiosos foram mensurados a partir dos cadastros respondidos
pelos Diretores das Unidades. Foram contabilizados 357 agentes atuantes em todas as
Unidades pesquisadas, variando entre um
e 64 e tendo como média 12 agentes por
Unidade. O mais recorrente, entretanto, é a
presença de apenas dois ou três agentes por
Unidade (33,3%). Além disso, em praticamente metade das Unidades (47%) atuam entre
um e cinco agentes religiosos; entre seis e dez
agentes atuam em 20% das Unidades; entre
11 e 15 agentes atuam em 13% das Unidades; entre 16 e 20 agentes atuam em 7% das
Unidades e acima de 20 agentes atuam em
13% das Unidades.
No entanto, foi pedido aos diretores que
discriminassem os agentes religiosos que atuavam nas Unidades. Esse procedimento visava
identificar os agentes religiosos efetivamente
“cadastrados” para atuarem na assistência
religiosa. Os resultados são números significativamente menores que os identificados na
contagem de antes.
Foram contabilizados 166 agentes atuantes em
todas as Unidades pesquisadas (diferença de
191 agentes), variando entre um e 49 e tendo
como média seis agentes por Unidade (metade
do número verificado anteriormente). O mais
recorrente é a presença de apenas dois a quatro agentes por Unidade (68%). Além disso,
71% das Unidades atuam entre um e quatro
agentes religiosos; entre cinco e dez agentes
atuam em 21% das Unidades; acima de dez
agentes só foram registradas as presenças de
16 agentes em uma Unidade da Bahia e 49
agentes em uma Unidade do Rio de Janeiro.
No Amazonas, o número total de agentes religiosos atuando nas unidades foi de 25, sendo
11 em uma das Unidades que informaram a

presença dos religiosos e 14 na outra Unidade com trabalhos de assistência religiosa.
No item referente ao número de religiosos
cadastrados, o mínimo foi de dois assistentes
cadastrados e o máximo foi de quatro agentes.
A diferença entre o número total de assistentes
religiosos atuando (25) e o cadastrado (8) é
de 17, revelando que a instituição não possui
registro efetivo dos agentes que participam
das atividades lá desenvolvidas, o que pode
justificar, em parte, a ausência de outros dados referentes ao cadastro das atividades de
assistência religiosa.
Na Bahia, são 14 assistentes religiosos atuando, sendo o mínimo de três e o máximo de oito.
A média é de cinco assistentes por Unidade.
O número de assistentes cadastrados é de 23,
perfazendo uma diferença de nove agentes.
No entanto, este é o único estado em que o
número de assistentes cadastrados foi maior
do que o de assistentes efetivos.
No Mato Grosso do Sul, o número total de
agentes que prestam assistência religiosa nas
UNEIs é 41, distribuídos entre os 19 diferentes
grupos religiosos, das 15 instituições identificadas. Dos agentes religiosos, apenas 30 estão
cadastrados. Há que se ressalvar que no Mato
Grosso do Sul foi homologada pela SAS/Sejusp, em fevereiro de 2010, uma Resolução que
dispõe sobre o disciplinamento do ingresso
de religiosos nas UNEIs do Estado e que esses
(re)cadastramentos estão sendo processados
a partir dessa Resolução desde então, não estando ainda finalizados. Nesse sentido houve
alguns comentários de que alguns grupos se
recusaram a fazer o cadastramento e se afastaram da unidade.
No Rio Grande do Sul, o número de agentes
religiosos varia entre dez e 16, totalizando 68
pessoas. A média marca é de cinco – acompanhando Mato Grosso do Sul e Bahia. Sobre
o número de agentes cadastrados, o número
varia entre nenhum e oito, totalizando 35
pessoas. A média marca é de três agentes –
acompanhando Amazonas e Mato Grosso

No Rio de Janeiro, há um total de 209 assistentes que atuam nas cinco Unidades, a média é
de 42 agentes. O caso do Rio de Janeiro apresenta uma enorme discrepância em relação aos
demais, apresentando o mínimo de 20 agentes
e o máximo de 64. Entre os assistentes cadastrados há uma redução significativa do total,
caindo para 70, com média de 14. Mesmo
assim, esse é ainda um valor alto, comparado
com o número de assistentes que atua nos
demais sistemas socioeducativos.

Número de Instituições Religiosas
Em cada Unidade, o número de instituições
religiosas atuantes variou entre uma e oito,
sendo a média de três instituições por Unidade.
No total das Unidades pesquisadas, foram
identificadas 96 instituições religiosas atuantes. Deve-se lembrar, no entanto, que nessa
soma estão discriminadas todas as iniciativas
da Igreja Católica, assim como da Assembléia
de Deus, entre outras.

um total de nove grupos religiosos nas três
Unidades consideradas. No Mato Grosso do Sul
encontramos um total de dezenove (20) grupos,
correlatos às quinze (8) instituições mapeadas e
distribuídas pelas tradições religiosas presentes
atualmente nas UNEIs. Em uma Unidade só
há um único grupo atuando (mínimo), contra
cinco grupos em outra (máximo).
No Rio Grande do Sul, o número de grupos
religiosos varia entre um e seis, totalizando
33 grupos. A média marca é de três – acompanhando Mato Grosso do Sul, Amazonas e
Bahia –, mas nove entre os 12 casos registram
um, dois ou três grupos atuando; ou seja, são
minoria as instituições que registram mais de
três grupos atuando.
O Rio de Janeiro é o estado com maior número
mínimo de grupos religiosos por Unidade, são
três (3), assim como, com o maior número máximo de grupos religiosos, são oito (8), tendo
por média cinco grupos por Unidade.

No Amazonas, tanto o mínimo quanto o
máximo de instituições religiosas atuantes
correspondeu a dois grupos. O total atuante
nas três unidades respondentes foi de seis
grupos; são, exatamente, dois por instituição,
o que posteriormente pode ser um indicativo
do que os diretores apontaram como sendo
garantia de diversidade religiosa (ainda que
não configure uma diversidade, de fato).

Estes dados ratificam o “padrão” capelania
dos trabalhos de assistência religiosa. A oferta
entre dois e cinco diferentes grupos religiosos
para os adolescentes, busca garantir uma
“diversidade” de opções entre diferentes denominações evangélicas e a igreja católica.
Muito secundariamente incorporam-se os
grupos espíritas entre as ofertas. Como foi dito
no capítulo anterior, são atividades regulares
que se incorporam nas rotinas institucionais.
Entretanto, esse “padrão” é estabelecido institucionalmente, pela direção das Unidades
que organiza os trabalhos. As instituições religiosas adequam-se à forma específica de cada
Unidade. Como visto no capítulo anterior,
os dirigentes institucionais, em alguns casos,
chegam a exigir que a atividade de assistência
religiosa seja contínua, regular e planejada. Os
grupos religiosos demandam, tão somente,
um espaço na agenda dos adolescentes para
“pregarem a palavra”.

Na Bahia, há um mínimo de dois grupos e o
máximo de quatro por Unidade, perfazendo

Quais são, entretanto, as denominações religiosas que atuam nas Unidades?

O resultado mais recorrente é a presença de três
Instituições Religiosas por Unidade (67%), no
máximo; em 19% das Unidades contou-se com
a presença entre quatro e cinco instituições religiosas; e em 10% dos casos, havia a participação
de seis ou mais grupos religiosos. Portanto, o
mais recorrente é encontrar até três grupos nas
Unidades, com até cinco agentes religiosos.
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do Sul. Os cadastrados representam 51% do
número indicado (68 pessoas).

Denominações Religiosas nas Unidades do Sistema Socioeducativo (Listagem 1)
Religiões /
Denominações

IGREJA

Nome da Instituição Religiosa

Adventista

Ig. Adventista do Sétimo Dia
Ig. Batista
Ig. Batista Eden
Ig. Batista Independente
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Ig. Batista Memorial da Mallet
Evangélica
Histórica

Batista

Ig. Batista Nacional
Ig. Batista Nova Vida
Ig. Batista Renovada
Ig. Peniel
Ig. Peniel / Desafio Jovem Peniel

Metodista

Ig. Metodista

Presbiteriana

Ig. Presbiteriana Independente do Brasil
Ig. Assembléia de Deus
Ig. Assembléia de Deus de Bangu
Ig. Assembléia de Deus do Bom Pastor

Assembléia de Deus

Ig. Assembléia de Deus dos Últimos Dias
Ig. Assembléia de Deus Ministério de Madureira
Ig. Evangélica Assembléia de Deus Ministério Jeová-Rafá
Ig. Evangélica Missionário do Senhor Jesus
Ig. Ministério da Palavra

Igreja Universal do Reino de Deus

Ig. Universal do Reino de Deus
Associação Cristo é o Senhor da Olaria de Deus
Encontros da Fé
Escola da Bíblia
Associação Homens de Negócio

Evangélica
Pentecostal

Grupo Resgate
Ig. Deus é Amor
Outras Pentecostais

Ig. Casa da Oração Amor de Deus
Ig. Pentecostal Casa de Oração de Jesus
Ig. do Nazareno
Ig. Sara Nossa Terra
Ig.Último Chamado
Ministério da Aliança
Ig. Pentecostal Vivendo em Graça
Ministério Templo de Missões Exôdo

Quadrangular
Outras
Evangélica sem Especificação
Evangélicas sem Denominacional
Identificação

Ig. do Evangelho Quadrangular
Ig. Quadrangular
Evangélica
Ig. Evangélica
Arquidiocese do Rio de Janeiro
Capela São Vicente Paloti / Ministério Alternativa Jovem
Ig. Católica
Ig. Católica Fraternidade e Caminho

Igreja Católica

Igreja Católica

Ig. Católica Pastoral de São Bento
Ig. Nossa Senhora Aparecida
Paróquia Senhor do Bonfim
Pastoral Carcerária
Pastoral São João Bosco
Centro Espírita Anália Franco
Federação Espírita

Espírita
Kardecista

Grupo Assistencial Espírita “A Candeias”
Espírita Kardecista

Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier
Grupo Espírita Irmão Demétrius
Sociedade Espírita Dr. Benjamin Poti
União Municipal Espírita

Ao verificar as instituições religiosas que atuam
no sistema socioeducativo, chama atenção a
presença das Igrejas Evangélicas. Elas representam 73,4% de todas as instituições que
atuam nas Unidades (69 em 94 instituições
religiosas). Os demais 26,6% são compostos
31
por 18,1% da Igreja Católica (17 instituições )
e 8,5% dos Espíritas Kardecistas (oito instituições). Não foi registrada nenhuma outra
tradição religiosa atuante, especialmente as
de matriz africana.
Veja a Listagem 1 completa, com a discriminação das Igrejas.
Entre os grupos religiosos que mais se destacam
estão: Assembléia de Deus, que atua em 20 Unidades (21,3%); Igreja Católica, que se encontra
em 17 Unidades (18,1%); e a Iurd, presente em
12 Unidades (12,8%). Somente estas três Igrejas
perfazem mais da metade (52%) das Igrejas
atuantes. Chama atenção também um número grande de Igrejas Pentecostais que atuam
de forma pulverizada, mas que perfazem um
contingente significativo (18,1%) de atuações
no sistema. Veja a distribuição seguinte.
Igrejas nas Unidades do Sistema
Socioeducativo (Listagem 2)

31 Embora a Igreja Católica seja uma só, foram
contadas todas as especificações que organizam
o trabalho de assistência
religiosa, assim como as
suas entradas em cada
uma das Unidades.

IGREJA

N

%

Assembléia de Deus

20

21,3

Igreja Católica

17

18,1

Outras Pentecostais

17

18,1

Iurd

12

12,8

Batista

9

9,6

Espírita Kardecista

8

8,5

Quadrangular

6

6,4

Evangélica sem
Especificação
Denominacional

2

2,1

Adventista

1

1,1

Presbiteriana

1

1,1

Metodista

1

1,1

Total

94

100

A Listagem 2 foi reagrupada em cinco grupos
principais: Igreja Católica, Igrejas Evangélicas
Históricas (Batistas, Presbiterianas e Me-

todistas, entre outras), Igrejas Evangélicas
Pentecostais, Outras Igrejas Evangélicas sem
Identificação Denominacional e Espíritas
Kardecistas. Veja o resultado:
Religiões / Denominações nas Unidades do
Sistema Socieducativo (Listagem 3)
Religiões / Denominações

N

%

Evangélica Pentecostal

55

58,5

Igreja Católica

17

18,1

Evangélica Histórica

12

12,8

Espírita Kardecista

8

8,5

Outras Evangélicas sem Identificação

2

2,1

Total

94

100

As Igrejas Pentecostais perfazem mais da metade dos grupos atuantes (58,5%), seguidos da
Igreja Católica (18,1%), das Igrejas Evangélicas
Históricas (12,8%) e pelos grupos Espíritas
Kardecistas (8,5%).
Importante observar que não houve uma variação significativa (estatística) entre o número de
agentes que cada denominação disponibiliza
para o trabalho de assistência religiosa. Católicos e Evangélicos (Históricos e Pentecostais)
atuam, em média, com três agentes e os Espíritas com dois agentes em média.
No Amazonas, a Igreja Católica está em duas
das três unidades; a Assembleia de Deus está
nas três unidades e em uma Unidade há uma
Igreja Pentecostal (outras pentecostais). Observa-se nos dados locais, segundo a divisão
por grandes religiões, que o quadro se define
entre católicos, atuando em duas Unidades, e
pentecostais, inseridas nas três Unidades, com
quatro trabalhos.
Na Bahia, os Batistas estão em três Unidades,
seguidos dos Católicos e da Assembleia de
Deus, que estão em duas Unidades. No estado,
a Iurd só atua em uma única Unidade. Assim,
na Bahia só há a atuação de Evangélicos e
Católicos, tendo os primeiros quase 78% das
atuações no estado.
No Mato Grosso do Sul, há uma grande pulverização de iniciativas. “Outras Igrejas Pen-
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tecostais” perfazem 26% das 19 atuações registradas. Católicos, Kardecistas e Assembleia
de Deus atuam em três Unidades cada. Nesse
sentido, na região, 70% dos trabalhos são desenvolvidos por evangélicos, e os demais 30%
ficam divididos entre católicos e espíritas.
No Rio Grande do Sul, os grupos mais presentes são também (como nos outros estados) a
Assembleia de Deus, a Igreja Católica, a Igreja
Universal e outras igrejas pentecostais. A observação mais relevante é acerca da Iurd, cuja
presença supera a média geral da pesquisa.
Entre as outras igrejas pentecostais, encontramos: Quadrangular (3 grupos), Encontros da
Fé (2), Sara Nossa Terra (1), Deus é Amor (1)
e Homens de Negócio (1). Entre as evangélicas históricas, dois grupos batistas. Constam
ainda entre os evangélicos: Último Chamado e
um grupo não especificado. Considerando os
três agrupamentos, temos no Rio Grande do
Sul: evangélicos em 26 grupos, 76%; católicos
em 5 grupos, 15%; e espíritas em 3 grupos,
9%. Em relação ao panorama geral, no estado,
os grupos evangélicos pentecostais (21, no
mínimo, dos 33) são mais presentes; a Igreja
Católica e os grupos evangélicos históricos,
menos; os espíritas acompanham a média dos
outros estados.
No Rio de Janeiro, dos 27 grupos religiosos
registrados, a Assembléia de Deus é a que
tem maior participação, com seis iniciativas,
seguidos pela Iurd e pela Igreja Católica, com
cinco participações cada uma. Os Espíritas
Kardecistas só contam com duas participações, não chegando a 10% das iniciativas do
estado. Assim, 75% das instituições atuantes
são evangélicas, sendo os demais 25% divididos entre católicos (18%) e kardecistas (7%).

do Sistema Socioeducativo. Novamente, a
Assembléia de Deus é a mais atuante com
24 das 118 atividades registradas (20,3%);
seguida da Igreja Católica (17,8%), com 21
atividades; Iurd com 19 atividades (16,1%);
Espíritas Kardecistas com 13 atividades (11%)
e os Batistas com 11 atividades (9,3%). Veja
esta distribuição:
Atividades das Igrejas nas Unidades do
Sistema Socioeducativo (Listagem 4)
IGREJA

N

%

Assembléia de Deus

24

20,3

Igreja Católica

21

17,8

Iurd

19

16,1

Outras Pentecostais

19

16,1

Espírita Kardecista

13

11,0

Batista

11

9,3

Quadrangular

6

5,1

Evangélica sem Especificação
Denominacional

2

1,7

Adventista

1

0,8

Metodista

1

0,8

Presbiteriana
Total

1

0,8

118

100

Quando agrupadas nas principais tradições religiosas, novamente as Igrejas
Evangélicas Pentecostais se sobressaem com
67 atividades em 118 (56,8%), seguidas pela
Igreja Católica, com 21 atividades (17,8%);
pelas Igrejas Evangélicas Históricas, com 15
atividades (12,7%) e pelas Espíritas Kardecistas, com 13 atividades (11%). Portanto, praticamente 90% das atividades são concentradas
entre Evangélicos e Católicos, sendo que os
primeiros (somando históricos, pentecostais e
outros) perfazem 70% do total das atividades
realizadas. Veja a tabela.
Atividades das Religiões / Denominações
nas Unidades do Sistema Socioeducativo
(Listagem 5)
Religiões / Denominações

N

%

Número de Atividades Religiosas

Evangélica Pentecostal

68

57,6

Igreja Católica

21

17,8

Algumas instituições religiosas realizam mais
de uma atividade religiosa durante a semana
na mesma Unidade. Por isso, o total das
atividades religiosas é superior ao número
de instituições que atuam nas Unidades

Evangélica Histórica

14

11,9

Espírita Kardecista

13

11,0

Outras Evangélicas sem
Identificação

2

1,7

118

100

Total

As tradições religiosas, embora sigam em grande parte esse padrão de atuação, apresentam
algumas variações. Evangélicos e Católicos
disputam os finais de semana. Entre 55% e 60%
das atividades desses grupos ocorrem nestes
dias. Os Espíritas, por outro lado, concentram
60% das suas atividades nos dias da semana,
particularmente, na 4ª feira. Os Evangélicos
Históricos atuam, em grande parte (53,3%)
no sábado, contra praticamente 38% dos
Pentecostais e dos Católicos. Praticamente,
20% das atividades desses dois outros grupos
encontra-se no domingo, contra 7% das atividades dos Evangélicos Históricos. Além dos
finais de semana, os Católicos concentram
suas atividades nas 4ª feiras (19%), enquanto
os Evangélicos Históricos na 5ª feira (13,3%)
e os Pentecostais, tanto nas 4ª feiras (12,5%),
quanto nas 5ª feiras (12,5%).
Além disso, as atividades variam entre uma e
quatro horas de duração, sendo a média de
uma hora e meia. As atividades de até uma hora
somam 43% do total, seguidas pelas atividades
entre uma e duas horas (47%) e as atividades
entre duas e quatro horas somam 9%.
As atividades mais extensas (de quatro horas)
são as desenvolvidas pelas Igrejas Evangélicas
Pentecostais. As Igrejas Católica e Evangélicas
Históricas desenvolvem atividades de, no máximo, três horas; e os Espíritas Kardecistas de,
no máximo, duas horas. A média de todas as
tradições varia entre 1h10 a 1h40 de duração.
As atividades ocorrem predominantemente à
tarde (44,3%), seguidas pelo turno da manhã
(30,4%) e pelo da noite (25,2%). Católicos e

Espíritas têm preferência pelas atividades no
período da manhã (47,6% e 53,8%, respectivamente). No entanto, a segunda opção dos
Católicos é o período da tarde (38%) enquanto
para os Espíritas a preferência é o período da
noite (31%). Entre os Evangélicos, os Históricos concentram suas atividades no período
da tarde (71%), enquanto os Pentecostais
preferem também o período vespertino (48%),
embora tenham muitas atividades à noite
(30%) e pela manhã (22%).
As atividades pela manhã iniciam desde as
7:30 horas (Igreja Evangélica Pentecostal),
até 10 horas; à tarde as atividades começam
às 13 horas (Igreja Evangélica Pentecostal
e Histórica); e à noite elas iniciam entre 18
e 21 horas (Igreja Evangélica Pentecostal e
Espírita Kardecista), terminando às 22 horas
(Igreja Evangélica Pentecostal, Igreja Católica
e Espírita Kardecista).
No Amazonas, o número total de atividades é
sete, divididas entre: Assembleia de Deus (4),
Igreja Católica (2) e Outras Pentecostais (1).
Na Bahia, são desenvolvidas nove atividades
no total, havendo um predomínio das atividades realizadas pelas igrejas evangélicas pentecostais (4), seguidas pelas igrejas evangélicas
históricas (3) atividades e pela igreja católica
(2). Chama atenção para a presença dos Batistas na Bahia, promovendo três atividades.
No Mato Grosso do Sul, são 21 atividades desenvolvidas, dez delas são organizadas pelas Igrejas
Pentecostais, quatro pela Igreja Católica, outras
quatro pelas Espíritas Kardecistas e três pelas
Evangélicas Históricas. Entre as Pentecostais é de
se notar a ausência da Iurd neste Estado.
O Rio Grande do Sul é o estado com o maior
número de atividades realizadas (53), pois é
também o sistema com o maior número de
unidades de internação investigado. Destas
atividades, 60% (ou 32 atividades) são de
responsabilidade dos grupos evangélicos
pentecostais; seguido da Igreja Católica e dos
Kardecistas, com sete atividades cada um ou
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Mais da metade das atividades realizadas com
os jovens ocorre nos finais de semana (53,5%),
sendo o sábado o dia preferido (37,7%). A
outra metade das atividades é dispersa durante os dias da semana, sendo a 4ª feira o dia
alternativo ao final de semana (15%). Todos
os demais dias abarcam menos de 10% das
atividades cada um 2ª feira, 8%; 3ª feira, 1%;
5ª feira, 6%; e 6ª feira, 7%).
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13,2% das atividades. Neste estado, 41,5% das
atividades são promovidas pela Iurd e pela
Assembléia de Deus.
No Rio de Janeiro, são desenvolvidas 28 atividades, sendo 57% realizadas pelas Igrejas
Pentecostais (16 atividades), 21% pela Igreja
Católica (6 atividades), 14% pelas Evangélicas
Históricas (4 atividades) e 7% pelos Espíritas (2
atividades). Nesse estado 61% das atividades
são desenvolvidas pela Assembleia de Deus, pela
Igreja Católica e pela Iurd, conjuntamente.
*

*

*

Após a identificação dos principais números da
assistência religiosa é possível chegar a algumas
conclusões. Como visto até aqui, esses trabalhos começaram de forma pouco organizada
e foram conduzidos de forma bastante personalista pelas direções das Unidades, tendo em
vista a quase ausência de regulação dos artigos
da CF e do Eca sobre a assistência religiosa.
Assim, é difícil precisar quando as atividades se
iniciam e quais os grupos que tiveram a iniciativa de fazê-lo diante da ausência de registros nas
Unidades. O que foi registrado e sistematizado
é o resultado de informações cuja validade é
posta em questão. O que os dados aqui organizados mostram, entretanto, são as informações
que as atuais gestões disponibilizaram sobre os
trabalhos desenvolvidos.

Diferente dos católicos, os evangélicos estão,
desde o início dos anos 1990, em franca expansão na sociedade brasileira e colocam-se
em posição de busca de novos adeptos, através
de práticas proselitistas. A visita às Unidades
do Sistema Socioeducativo é apenas uma
das muitas ações organizadas desenvolvidas
por estes grupos, no intuito de arregimentar
novos fiéis. A ação junto aos adolescentes, em
instituições onde os jovens estão submetidos
a atividades religiosas de forma regular, tal
como visto, tem um efeito não apenas sobre
os jovens mas sobre a sua família. A adesão,
não importa se apenas instrumental, dos
adolescentes a estes credos, aprendendo suas
músicas, participando de batismos etc. causa
um impacto na apreciação que os familiares
passam a ter sobre essas igrejas.

Nesse sentido, foram identificadas descontinuidades e expansões nas iniciativas realizadas.
Grupos que foram pioneiros não necessariamente continuaram com suas iniciativas. Por
outro lado, há tendências no sentido contrário,
grupos que não apenas iniciaram as atividades nas Unidades, mas que expandiram seus
trabalhos ao longo do tempo.

Os católicos apresentam uma posição muito
diferente do que a observada com os Evangélicos. A Igreja Católica não é mais maioria entre
os adolescentes (como se verá no próximo capítulo) e não conta com a mesma organização
que os evangélicos. Mesmo sendo uma instituição verticalizada, a iniciativa de participação
nas Unidades do sistema socioeducativo é
responsabilidade de cada uma das Arquidioceses e das paróquias. Assim, a Arquidiocese
do Rio de Janeiro é muito organizada para
este trabalho, o mesmo não ocorre nos outros
estados. Por outro lado, a legitimidade social
e cultural da Igreja Católica na história brasileira a coloca em posição diferenciada frente
a todas as outras religiões no Brasil. Assim,
mesmo com pouca organização, com baixa
regularidade e pequena presença de jovens
católicos, as direções das Unidades conferem
um lugar de destaque aos católicos, em geral,
tentando fazer com que permaneçam oferecendo atividades para os jovens.

Entre os mais regulares estão os evangélicos
pentecostais que dominam amplamente as
iniciativas de trabalho de assistência religiosa,
seja através das Assembléias de Deus, através
da Iurd ou de todas as outras igrejas pentecostais que estão presentes em todos os estados.

Os Espíritas Kardecistas têm uma participação
tímida nas Unidades do Sistema Socioeducativo. Sua participação não chega a 10% nos
estados pesquisados. Por outro lado, esse é
um credo que se apresenta como novo para a
grande maioria dos adolescentes que têm uma

Identificados estes elementos mais gerais da
atuação dos religiosos no sistema socioeducativo, cabe identificar, agora, o perfil dos
agentes e seus propósitos de atuação.

O Perfil dos
Agentes Religiosos
32

Neste perfil do assistente religioso, cinco itens
serão analisados: sexo, idade, escolaridade,
outras formações educacionais, realização de
outros trabalhos sociais na instituição religiosa. Para cada item do perfil foram realizados
testes estatísticos, visando identificar se havia
diferenças entre os grupos religiosos. Foram
estabelecidas quatro distinções principais:
católicos; evangélicos históricos; evangélicos
pentecostais e espíritas kardecistas.

Sexo
Os assistentes religiosos são predominantemente homens: 60% de homens e 40% de mulheres, independente da religião a que o agente
está vinculado. Esta predominância masculina
pode estar associada ao protagonismo que os
homens têm nas instituições religiosas, principalmente, entre católicos e evangélicos. Como
a entrevista foi realizada com um membro de

cada instituição religiosa que opera em cada
uma das Unidades, é possível que os trabalhadores homens tenham tido preferência, em
relação às mulheres, para serem informantes
sobre o trabalho desenvolvido.

Idade
A média etária dos assistentes religiosos é de
44 anos, independente do vínculo religioso e
do estado, sendo 19 anos a idade mínima e 70
anos a idade máxima encontrada. A faixa etária
mais frequente entre os assistentes religiosos
está entre 40 e 49 anos (25,5%), seguida da
faixa etária imediatamente superior (50 a 59
anos – 23,5%) e imediatamente anterior (30
a 39 anos – 21,4%).

Escolaridade
A escolaridade dos assistentes religiosos não varia
entre os estados, mas distingue-se significativamente, segundo o grupo religioso considerado.
Os evangélicos históricos são os que apresentam maior nível de escolarização – todos têm
2º Grau completo ou mais –, seguidos dos espíritas kardecistas – 11% dos seus filiados têm
apenas o 1º Grau completo –, dos católicos –
com quase 20% dos seus adeptos com 1º Grau
completo –, sendo os evangélicos pentecostais
o grupo com menor escolarização – com mais
de 35% dos seus membros com apenas o 1º
Grau completo.
Quando perguntados sobre as formações
universitárias dos assistentes religiosos, foram
citados 13 diferentes cursos, sendo o curso de
Teologia o mais frequente.

Escolaridade dos Assistentes Religiosos, segundo a Denominação Religiosa (Tabela 2)
32 Esses dados foram
considerados amostrais do
perfil geral dos assistentes
religiosos do DEGASE.
Assim, foram realizados
testes estatísticos sempre
com 95% de Confiança (P
Valor ≤ 0,050).

Denominações Religiosas

Escolaridade
Até 1o. Grau Completo

2o. Grau Completo

3o. Grau Completo
56,3

Igreja Católica

18,8

25

Evangélica Histórica

0,0

40

60

Evangélica Pentecostal

36,5

46

17,5

Espírita Kardecista

11,1

33,3

55,6

Total

27,6

40,8

31,6
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cultura católica ou evangélica em suas casas.
Nesse sentido, se a forma da organização das
atividades de assistência religiosa é de capelania
e se seu conteúdo varia entre educação religiosa,
espiritualidade e transmissão da doutrina religiosa, propriamente dita, em um contexto de
tutela institucional, são os grupos evangélicos
os protagonistas da ação, principalmente os
pentecostais, e secundariamente, os católicos.
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Cursos de Nível Superior
mais citados dos
33
Assistentes Religiosos (Listagem 6)
Curso de Graduação
Teologia
Direito
Administração
Filosofia
Pedagogia
Serviço Social

%
22,0
15,0
12,5
10,0
7,5
7,5

O curso de Teologia como o mais realizado
entre os assistentes religiosos com nível superior
mostra uma formação religiosa bastante sólida
para o trabalho realizado. Os demais cursos, com
exceção de Administração, têm algum sentido
com a atuação social. Portanto, os assistentes
religiosos mais graduados têm formações que os
aproximam do trabalho religioso ou social.
Aos assistentes religiosos foi perguntado se eles
detinham algum outro curso ou formação complementar que desejassem mencionar e que fosse
relevante para o trabalho de assistência religiosa.
É o que será analisado no item seguinte.

Outro curso
Um percentual alto de assistentes religiosos
(61,5%) afirmou possuir outros cursos relevantes para o trabalho de assistência religiosa.
No entanto, não ter completado o nível médio
acarreta em uma chance menor de realizar
curso complementar relevante para o trabalho
desenvolvido. Veja a tabela 3:
Formação Complementar, segundo
Escolaridade dos Assistentes Religiosos
(Tabela 3)
Possui outro curso (ou
formação)?
Não
Sim
1º. Grau Completo
60,0
40,0
2º. Grau Incompleto
30,6
69,4
70,0
3º. Grau Completo (ou mais)
30,0

Escolaridade

Total

38,5

61,5

Cerca de 70% dos assistentes religiosos que
têm nível superior ou médio acusaram ter
também algum outro curso. Portanto, há
uma dupla formação: uma estritamente
para a área profissional e outra para atuação na atividade de assistência religiosa. No
entanto, sobre que cursos são realizados, a
distribuição não se distingue entre as faixas
educacionais, mas se diferencia de acordo
com os grupos religiosos. Veja a Tabela 4:
Os evangélicos históricos são os que mais
qualificam teologicamente seus quadros
para a ação de assistência religiosa, quando
comparados aos pentecostais e aos católicos. Os espíritas estão voltados sobretudo
para as áreas humanas e sociais.
O ponto seguinte é saber se os assistentes religiosos já tinham realizado trabalhos sociais ou
assistenciais nas suas instituições religiosas.

Trabalho Social
A grande maioria dos assistentes religiosos
(88%) já tinha realizado algum trabalho social
anterior ao trabalho no Sistema Socioeducativo. Portanto, eram membros já atuantes em
suas instituições e com experiência em trabalho
assistencial. Assim, foi perguntado há quanto
tempo eles já realizavam trabalhos sociais
na suas instituições religiosas. Esta resposta
variou, significativamente, de acordo com o
grupo religioso. Em média, os assistentes religiosos já realizam trabalhos há 10 anos, sendo
que, em um caso, o trabalhador já atuava há
30 anos. Portanto, não são trabalhadores, em
média, inexperientes.
No geral, os evangélicos são os que têm menor
experiência em trabalhos sociais. Por outro
lado, os espíritas apresentam trabalhadores34

Curso de Formação Complementar, segundo Grupo Religioso (Tabela 4)
Curso de Formação
Complementar
Teologia / Capelania
Educação
Outros na área humana e social
Outros em outras áreas

Evangélico Pentecostal
53,3
10
36,7

Grupo Religioso
Evangélico Histórico
Católico
71,4
54,5
18,2
28,6
18,2
28,6
18,2

Espírita Kardecista
12,5
50
37,2

33 A pergunta permitia
múltiplas respostas, por
isso o total da listagem
não soma 100%.
34 A pergunta permitia
múltiplas respostas, por
isso o total da listagem
não soma 100%.

Tempo de Atuação em Trabalhos Sociais (Mínimo, Médio e Máximo),
segundo Grupo Religioso (Tabela 5)
Tempo de trabalhos sociais na sua Instituição (em anos)

Grupo Religioso

Mínimo

Média

Máximo

Menos de 1 ano

9

30

Evangélica Histórica

3

7

12

Católico

2

10

20

Espírita Kardecista

2

16

30

Menos de 1 ano

10

30

Evangélica Pentecostal

Total

com muitos anos de trabalhos assistenciais,
sendo, portanto, a equipe mais experiente.
Há, no entanto, trabalhadores experientes em
todos os três grupos de religiões.
Qual foi, entretanto, o trabalho realizado?
As três respostas mais frequentes foram:
Assistência social – 37,6%; Evangelização
/ Culto – 28,2%; e Segurança e Violência –
11,8%. Esse resultado revela que os grupos
religiosos consideram os trabalhos de culto e
evangelização como trabalhos sociais e não,
necessariamente, trabalhos religiosos. Este
tipo de confusão afeta a assistência religiosa,
já que o seu conteúdo é religioso e não social.
A mistura de sentidos e significados entre os
dois acarreta a sobreposição de práticas.
Este resultado pode ser um indicador de que
tipo de trabalho esses assistentes religiosos
buscam desenvolver no sistema socioeducativo. Aqueles que já estão habituados a ter o
trabalho social na forma de “culto e evangelização”, terão mais chance de reproduzir esse
entendimento junto aos adolescentes do Sistema Socioeducativo. O tema será apreciado
mais à frente.
*

*

*

Os assistentes religiosos são em sua maioria
homens (60%), com média etária de 44 anos,
independente do estado ou do grupo religioso. Os evangélicos pentecostais que têm
maior participação no sistema são também
os que apresentam menor escolaridade; os
evangélicos históricos, por outro lado, são os
que apresentam maior escolaridade. Entre os
cursos realizados pelos assistentes religiosos
com ou sem nível superior, destacam-se, em

primeiro lugar, os de formação teológica, seguidos dos cursos na área social. No entanto,
os assistentes religiosos com apenas primeiro
grau completo são os que menos fizeram
algum tipo de formação relevante para atuar
no sistema socioeducativo. Por último, os
assistentes religiosos já atuavam em trabalhos
sociais das suas instituições religiosas há 10
anos, em média. Os evangélicos históricos são
os que apresentam menor tempo de trabalhos
anteriores ao ingresso no sistema socioeducativo e os espíritas kardecistas, o maior tempo.
Vale chamar atenção para o fato de que,
apenas nas igrejas pentecostais há pessoas
atuando no sistema socioeducativo que têm
menos de um ano de outros serviços prestados à instituição. Entre os trabalhos sociais
realizados, praticamente, 30% dos assistentes
religiosos informaram que realizam “culto /
evangelização” como trabalhos sociais. Seria,
no entanto, mais apropriado afirmar que se
trata de trabalhos religiosos. O importante,
então, é observar a falta de clareza dos informantes sobre o que são trabalhos sociais e
atividades propriamente religiosas. Os outros
trabalhos sociais são nas áreas de assistência
social e segurança/violência.
		

Trabalho
no sistema
socioeducativo

Os assistentes religiosos atuam no Sistema
Socioeducativo, em média, há quatro anos.
Foram identificados assistentes religiosos
atuando no intervalo de “menos de um ano”
a “18 anos”, independente do estado e do
Grupo Religioso. Pouco mais da metade desses
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Curso Preparatório para o Degase, segundo Religião (Tabela 6)
Denominações Religiosas
Igreja Católica
Evangélica Histórica
Evangélica Pentecostal
Espírita Kardecista
Total

Valores
Humanos
0,0%
0,0%
0,0%
40,0%
4,3%

Específico para
atuação no Sistema
Socioeducativo
25,0%
0,0%
10,7%
60,0%
17,4%

trabalhadores (52%), no entanto, atuam há
dois anos ou menos, revelando um conjunto
de assistentes religiosos com uma trajetória
ainda curta no Sistema.
A preparação dos assistentes religiosos para
atuação no Sistema Socioeducativo independe
dos grupos religiosos a que eles estão vinculados. No geral, 50% deles passaram por alguma
preparação prévia, antes de ingressarem no
Sistema. No entanto, quando perguntados
sobre que cursos foram realizados para atuação no Sistema Socioeducativo, as respostas
variaram, conforme o grupo religioso.
Os espíritas kardecistas formam o grupo religioso
mais estruturado para atuar, especificamente, no
sistema socioeducativo, mas são os que menos
participam. No entanto, católicos e evangélicos
(históricos e pentecostais) voltam-se para a
formação teológica como ponto central na qualificação para o trabalho religioso no Sistema.
Vale ressaltar que, entre os evangélicos, nenhum
agente religioso das tradições históricas afirmou
ter realizado qualquer preparação específica
para atuar no sistema socioeducativo, enquanto só 10% dos agentes das igrejas pentecostais
afirmaram ter tido alguma preparação. Entre os
católicos o percentual chega a 25%, ainda bem
distante dos 60% dos espíritas.
Se não houve uma preparação específica para
atuação no Sistema Socioeducativo, há o conhecimento das Leis?

Conhecimento das Leis
O conhecimento das leis que orientam a
prática da assistência religiosa deveria ser um
pré-requisito para prestar assistência religiosa

Teologia/Formação
Religiosa/Capelania

Outros

62,5%
60,0%
64,3%
0,0%
56,5%

12,5%
40,0%
25,0%
0,0%
21,7%

no Sistema Socioeducativo. Duas legislações
orientam a ação dos assistentes religiosos no
Sistema, como visto no Capítulo 1: o Eca e
o Sinase. Embora o Eca, que regula toda a
política voltada para a infância e a juventude,
seja mais conhecido do que o Sinase, as perguntas realizadas focaram o conhecimento
que os assistentes religiosos tinham sobre
as diretrizes contidas nessas duas legislações
sobre a assistência religiosa. Não se tratava,
portanto, de saber tão somente se eles tinham
conhecimento da existência destes códigos.
Enquanto 53,8% dos assistentes religiosos disseram conhecer o Eca, somente 14% afirmaram
o mesmo em relação ao Sinase. Se o pouco
conhecimento do Sinase foi semelhante entre
os grupos religiosos e nos estados, o mesmo
não ocorreu com o Eca. Enquanto 83% dos
agentes religiosos do Rio de Janeiro afirmam
conhecer o Eca, o mesmo só ocorre com 29%
dos agentes do Rio Grande do Sul. Nos demais
estados, em torno de 50% a 60% dos agentes
tem conhecimento desta lei.
Conhecimento das Diretrizes do Eca,
segundo Grupo Religioso (Tabela 7)
Estados
Rio de Janeiro
Bahia
Mato Grosso do Sul
Amazonas
Rio Grande do Sul
Total

Conhecimento das diretrizes
do Eca
Não
Sim
16,7%
83,3%
41,7%
58,3%
44,4%
55,6%
50%
50%
71%
29%
46,2%
53,8%

Além desse conhecimento, buscou-se identificar também qual o conhecimento que
os agentes religiosos tinham das legislações
conjuntamente. O resultado variou entre os
estados, mas não entre as denominações religiosas. Neste último caso, 13,2% conhecem

Conhecimento do Eca e do Sinase, segundo os Estado (Tabela 8)
Nenhuma das Leis
16,7%
50,0%
41,7%
44,4%
67,7%
45,1%

Eca
66,7%
16,7%
41,7%
50,0%
19,4%
40,7%

ambas as leis, 40,7% conhecem apenas o Eca,
1,1% conhecem apenas o Sinase e 45,1% não
conhecem nenhuma das legislações. Assim,
o número daqueles que desconhecem as leis
que normatizam as atividades no sistema
socioeducativo é quase três vezes maior do
que os que conhecem ambas as legislações. A
completa ausência de conhecimento da legislação demonstra que para quase metade dos
assistentes a ação religiosa não guarda relação com o
direito à assistência religiosa. São ações centradas
no desejo dos agentes de levarem as suas religiões para os adolescentes. É, portanto, uma
ação puramente religiosa descompromissada
com o campo social de intervenção.
O conhecimento do Sinase traz duas diferenças
básicas em relação ao Eca: coloca a assistência
religiosa no patamar dos Direitos Humanos,
ao invés de situá-la como um direito social;
e preconiza a necessidade de haver um local
próprio para as atividades de assistência religiosa. Esses dois aspectos são desconhecidos
de praticamente 87% dos agentes religiosos.
Como foi dito, no entanto, há uma variação
significativa entre os estados. Veja a tabela 8.
No estado do Amazonas os assistentes têm o
maior conhecimento de ambas as legislações.
Mesmo assim, o percentual não chega a 40%
dos religiosos; o Rio de Janeiro é o estado em

Sinase

3,2%
1,1%

Ambas
16,7%
33,3%
16,7%
5,6%
9,7%
13,2%

que os agentes religiosos têm o maior conhecimento do Eca e o menor percentual de assistentes sem conhecimento de nenhuma das leis;
o Rio Grande do Sul se destaca pelo grande
percentual de agentes que atuam no sistema
sem conhecimento de nenhuma das leis.

Motivação
Outro item analisado foram as motivações
dos assistentes religiosos para o trabalho no
Sistema Socioeducativo. A pergunta foi aberta
e permitia múltiplas respostas. De todas elas, a
motivação para “modificar a vida dos adolescentes” foi preponderante (47,8% – percentual
de respostas), sendo mencionada por 53,3%
de todos os assistentes religiosos (percentual
de casos).
A segunda resposta mais frequente foi ter
aceitado um convite da instituição para atuar
no Sistema (19,4% das respostas), sendo mencionada por 21,7% dos assistentes religiosos.
Veja a listagem 7.
O ponto do trabalho é o desejo de modificar
a vida do adolescente, pelo ensino religioso
ou pelo atendimento a um chamado da instituição religiosa para a atuação nesta área.
Trabalhar com os adolescentes mobiliza pouco
mais que 10% dos agentes. Chama atenção a

Motivações para participação no Sistema Socioeducativo.
*60 casos válidos e 31 missings. (Listagem 7)
Motivação
Modificar / Transformar a vida do Jovem
Convite da Instituição
Trabalhar com Adolescentes
Amor, Compaixão, Respeito
Outro
Total

N
32
13
7
6
9
67*

% de Respostas
47,8
19,4
10,4
9
13,4
100

% de Casos
53,3
21,7
11,7
10
15
111,7
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importância destes trabalhos para as instituições religiosas. Em torno de 20% dos assistentes vinculou-se a esse tipo de trabalho a partir
de um convite institucional. Portanto, a ida ao
sistema socioeducativo não necessariamente
é um desejo do assistente religioso, mas da
instituição que o convoca e o prepara teologicamente para o trabalho, embora não o faça
em termos da legislação ou de outros aspectos
específicos do atendimento socioeducativo.
Esse dado confirma a posição das igrejas pentecostais de busca dos [novos] fiéis.
Essas informações necessitam ser analisadas
a partir das respostas obtidas nos capítulos
anteriores. Os assistentes religiosos oferecem
seus trabalhos às Unidades, no desejo de transformação da vida dos adolescentes, através
da religião. Em alguma medida os assistentes
religiosos preparam-se, qualificando-se em
cursos específicos no interior das suas instituições religiosas para o desenvolvimento do
trabalho. Além disso, a maioria conhece apenas o Eca e uma parte significativa dos agentes
desconhece as duas legislações que regulam a
assistência religiosa.
No interior das Unidades, o pedido destas
instituições religiosas passa por critérios
não definidos nem padronizados de seleção.
Assim, a autorização para o trabalho fica
subordinada ao que o Diretor da Unidade
(em grande parte dos casos) e os técnicos
(em menor medida) acreditam ser o melhor
para os adolescentes, de acordo com os seus
valores e as suas concepções de religião e
assistência religiosa.
Dessa forma, o trabalho de assistência religiosa atende ao desejo dos assistentes religiosos e
dos agentes institucionais do Sistema Socioeducativo (Diretores e Técnicos) em transformar
a vida dos adolescentes, utilizando-se a religião
como um instrumento dessa transformação.
Portanto, perde-se, completamente, a razão
porque se justifica o trabalho de assistência
religiosa: a necessidade do adolescente. Assistentes religiosos e os agentes institucionais

pressupõem que todos os adolescentes precisam da religião, como um instrumento de
transformação de suas vidas.
Para os agentes religiosos, esses pressupostos
fazem sentido. No entanto, há outro fator
não considerado. Ao atuarem junto aos adolescentes, direta ou indiretamente, os grupos
religiosos transmitem seus valores e crenças
para adolescentes que nem sempre compartilham desstes mesmos princípios. Portanto,
os adolescentes estão expostos a diferentes
grupos religiosos, cada um deles acreditando
ser capaz de transformar os adolescentes a
partir dos seus princípios, dos seus trabalhos
e das suas crenças. Além disso, cada grupo
em particular, acreditando ser o seu o melhor
e o verdadeiro credo a ser seguido e capaz de
mobilizar a transformação dos jovens, tenta
mobilizá-los na adesão deste “novo” código.
Os grupos religiosos buscam identificar os seus
trabalhadores com o melhor perfil para esse
tipo de intervenção; fornecem em muitos casos,
uma qualificação baseada, principalmente, no
aprofundamento dos seus credos religiosos,
para a intervenção no Sistema Socioeducativo.
Mas quais as atividades desenvolvidas?

Desenvolvimento das Atividades
de Assistência Religiosa
No relatório do Rio Grande do Sul foram
observadas, a partir das entrevistas com os
diretores, três formas de atuação dos grupos
religiosos (ver Metodologia): a primeira é um
tipo de atividade, não proselitista, concentrando a reflexão na relação entre o passado
de “erros” e os planos para um “novo” futuro;
a segunda, são os testemunhos dos que já
passaram pelo sistema, mas que reorientaram
suas trajetórias a partir da prática religiosa;
por último, as atividades de leitura da bíblia,
permeadas por lições práticas conduzidas
pelos pastores. É preciso realizar um estudo
com uma metodologia capaz de identificar
precisamente se existem outros tipos de ação
dos grupos religiosos além desses.

35

Atividades Realizadas pelos Grupos Religiosos (Listagem 8)
Evangélica
Histórica

Espírita
Kardecista

Evangelização

73,3

66,7

62,1

33,3

61,5

Louvor

46,7

44,4

51,7

22,2

47,3

Total

Oração

40,0

33,3

46,6

11,1

40,7

Atividades Lúdicas e Esportivas

46,7

55,6

29,3

22,2

34,1

Aconselhamento

40,0

44,4

27,6

44,4

33
29,7

Culto

20,0

11,1

36,2

22,2

Outros

33,3

33,3

12,1

55,6

22

Atividades Artísticas

33,3

33,3

10,3

11,1

16,5

Celebração

26,7

11,1

6,9

0,0

9,9

Comemorações

0,0

11,1

6,9

0,0

5,5

* Correlações Negativas: Atividades Lúdicas e Esportivas e Aconselhamento (r=-0,208, com 95% de Confiança); Culto e Evangelização (r=-0,377, com 99% de Confiança); Atividade Artística e Louvor (r=-0,243, com 95% de Confiança); Culto e Outros
(r=-0,292, com 95% de Confiança).
** Correlações Positivas: Evangelização e Oração (r=0,241, com 95% de Confiança); Louvor e Evangelização (r=0,296, com
99% de Confiança); Comemorações e Celebrações (r=0,243, com 95% de Confiança); Louvor e Oração (r=0,292, com 95% de
Confiança).

Nota-se, entretanto, que os trabalhos são
focados no fato de se lidar com adolescentes
que cometeram algum delito e precisam “refazer” as suas vidas. Portanto, a “assistência”
religiosa assume um caráter de “socorro” na
medida em que os religiosos buscam retirar os
adolescentes de uma situação de erro. Se para
os assistentes religiosos a assistência religiosa
tem uma conotação de “remissão dos pecados”, para os agentes institucionais prioriza-se
mais a educação religiosa, mais próximo da
“leitura da Bíblia” e do aconselhamento.
No questionário com os assistentes religiosos,
buscou-se identificar o que efetivamente era
realizado pelos grupos religiosos nas Unidades,
a partir das atividades indicadas pelos assistentes religiosos. O primeiro ponto a observar
é se há diferenças significativas do trabalho
realizado pelos grupos religiosos dentro e fora
das Unidades do Sistema Socioeducativo.

35 A pergunta permitia múltiplas respostas,
por isso o total da listagem não soma 100%.
Os asteriscos mostram a
existência de correlações
positivas e negativas entre
as atividades, com 95% e
99% de confiança.

Os resultados a esta questão apresentaram grande variação entre os grupos religiosos, evidenciando uma grande tentativa, principalmente dos
Católicos, em adequar suas práticas à realidade
dos adolescentes internados. Para 73,3% dos
Católicos, há um esforço em alterar suas práticas
religiosas tradicionais, ajustando seu discurso
para o trabalho de assistência religiosa.

Por outro lado, os Evangélicos Históricos são
os que menos alteram suas práticas: somente
para 44% deles há o esforço de realizar um trabalho alternativo. Espíritas Kardecistas e Evangélicos Pentecostais apresentam percentuais
intermediários (50% e 57,9%, respectivamente), na busca de adequação das suas atividades. Em parte a manutenção dos métodos de
trabalho religioso pode ser explicada uma vez
que é discurso corrente nas igrejas evangélicas
pentecostais a necessidade do “renascimento”.
A seguir encontra-se a listagem das atividades
realizadas por cada grupo religioso:
A evangelização é a atividade mais realizada
por todos os grupos religiosos, excetuando os
Espíritas Kardecistas, cujas atividades principais são “outras”. Esse resultado demonstra,
por um lado, que Católicos e Evangélicos
(Históricos e Pentecostais), embora tenham
diferenças significativas entre si, ainda assim,
mantém um repertório de atividades e práticas que se assemelham; por outro lado, se
distanciam dos outros grupos religiosos, como
os Espíritas.
Independente dessa questão, a prática da
evangelização pressupõe o ensino da doutrina
religiosa. Este, portanto, é o trabalho mais
desenvolvido pela grande maioria dos grupos
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religiosos. A segunda atividade mais desenvolvida depende do grupo religioso: Católicos
desenvolvem Louvor e Atividades Lúdicas e
Esportivas; os Evangélicos Históricos praticam
Atividades Lúdicas e Esportivas; Evangélicos
Pentecostais desenvolvem Louvor; e Espíritas,
o Aconselhamento.
Note-se que os católicos desenvolvem as
mesmas atividades que evangélicos históricos
e pentecostais e que esses grupos diferenciamse, novamente, dos espíritas kardecistas. O
aconselhamento, diferente da evangelização,
supõe um enfoque caso-a-caso, atendendo os
casos particulares dos adolescentes. Por outro
lado, chama atenção o desenvolvimento de
atividades lúdicas e esportivas pelos católicos
e evangélicos históricos. Esse resultado mostra
a tentativa de aproximação com os jovens e de
utilização de meios não convencionais para o
desenvolvimento da atividade religiosa.
Como terceiras opões estão: Oração e Aconselhamento para Católicos; Louvor e Aconselhamento para Evangélicos Históricos; Oração
para os Evangélicos Pentecostais e Evangelização para os Espíritas. Para católicos e evangélicos históricos o aconselhamento é a terceira
opção de atividade, enquanto é a primeira
opção dos espíritas; em verdade, as cinco
atividades principais de católicos e evangélicos
históricos são as mesmas, alterando apenas as
posições: Evangelização, Louvor, Oração, Atividades Lúdicas e Esportivas e Aconselhamento;
para os Evangélicos Pentecostais, os Cultos
são mais importantes que as atividade lúdicas
e esportivas e os aconselhamentos; para os
Kardecistas, a identificação das atividades de
assistência religiosa parecem obedecer outra
lógica, pois em sua maioria estão em atividades que não encontraram a mesma classificação para católicos e evangélicos.
O ponto seguinte foi identificar se os agentes religiosos utilizavam símbolos, utensílios
ou outros apetrechos, próprios a cada uma
das religiões para o desenvolvimento de suas
atividades.

Utilização de Símbolos Religiosos
A utilização de símbolos religiosos também
varia conforme os grupos religiosos. Os católicos foram os que mais disseram utilizar
de símbolos religiosos (86,7%), seguidos
dos Evangélicos Pentecostais (79,3%) e dos
Evangélicos Históricos (77,8%). Por outro
lado, os Espíritas Kardecistas, em apenas
33% dos casos afirmaram utilizar-se dos
símbolos religiosos.
Entre os símbolos religiosos mais utilizados
estão aqueles que servem para a divulgação
da “palavra”. Significa que são vistos pelos
próprios religiosos como meios de divulgação da doutrina, mais que de identificação
da instituição religiosa. A Bíblia é o instrumento mais utilizado (88,6%) pelos agentes
religiosos – principalmente pelos Católicos,
pelos Evangélicos Históricos e Pentecostais;
seguida de outros livros ou escritos religiosos
(42,9%) – principalmente pelos Católicos e
Evangélicos Pentecostais; pelos Aparelhos de
Som ou Instrumentos Musicais (37%) – utilizados sobretudo pelos Evangélicos Históricos
e Espíritas Kardecistas –; e outros símbolos,
como cruz, incenso, terço (34%) – prática
recorrente dos Católicos e dos Espíritas Kardecistas (com a água).

A quem dirige as atividades
Seguindo as regras normativas da assistência
religiosa, o trabalho dos agentes deveria se
dirigir somente para aqueles que o demandam. No entanto, 99% dos agentes entrevistados afirmaram que dirigem suas atividades
“para todos os adolescentes, independente
de serem religiosos e da vertente religiosa a
que pertençam”. Essa resposta demonstra a
forma proselitista de ação dos grupos religiosos e um desrespeito (ou desconhecimento) à
legislação. E revela, dessa forma, a ausência
de clareza sobre o pressuposto da assistência
religiosa: o de ser dirigida para aqueles que
dela desejem e segundo o credo de quem
será assistido.

Qual a postura dos assistentes religiosos
quando a atividade é dirigida a todos, mas
alguns não querem participar? Em mais da
metade dos casos (52%) os assistentes religiosos disseram que tentavam convencer os
adolescentes a participar da atividade, sem
insistir e aceitando sua opção por não fazê-lo
(66,7% dos Espíritas; 55,6% dos Evangélicos
Históricos; 52,7% dos Evangélicos Pentecostais; e 40% dos Católicos). Somente os
Evangélicos Pentecostais (3,6%) afirmaram
que tentavam convencer os adolescentes até
que eles participassem das atividades.
36 O Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e
do Adolescente estabeleceu a Resolução nº 41, de
1995, publicada no Diário
Oficial da União de 14 de
outubro, que trata dos
Direitos da Criança e do
Adolescente Hospitalizado. Na lista de direitos
encontra-se, no artigo 11:
“direito a receber apoio
espiritual/religioso, conforme a prática de sua
família”. Embora não se
ratifique aqui o que versa
no ECA (ainda que isto
se afirme no artigo 19),
há o reconhecimento de
que nas questões de ordem religiosa é importante
saber quais as “práticas
religiosas” adotadas na
família da criança e do
adolescente, tendo em
vista que configuram seus
campos de socialização.
Além do mais, não se cogita que o internado terá
a possibilidade de receber
“um apoio religioso” fora
das suas crenças e da sua
família.

O ponto seguinte foi o modo de abordagem e
36
consulta aos pais. Não há, na legislação brasileira, nenhuma menção a este consentimento.
O que está expresso é a adequação do trabalho
às necessidades e aos desejos dos adolescentes.
Entretanto, quando questionados sobre este
tópico, 63,3% dos assistentes religiosos não
sabiam se os pais dos adolescentes consentiam
em que seus filhos recebessem aquele tipo de
assistência religiosa; 32,2% acreditavam que os
pais eram consultados; e outros 4,4% sabiam
que os pais não eram consultados.
Os Evangélicos Históricos são os que menos
noção têm quanto à permissão dos pais
(77,8%), seguido dos Espíritas Kardecistas
(66,7%), dos Evangélicos Pentecostais (61,4%)
e dos Católicos (60%). Por outro lado, somente
os católicos (13,3%) e os Evangélicos Pentecostais (3,5%) afirmaram saber que os pais não
eram consultados.
Se os pais são ou não consultados depende
da forma como o trabalho é organizado em

cada Unidade, como se verificou no capítulo
anterior. No entanto, 78,7% dos assistentes
religiosos acham que os pais deveriam ser
consultados e 20,2% acham que os pais não
deveriam ser consultados. Entre os assistentes
religiosos, portanto, há um sentimento mais
favorável a consultar os pais sobre o tipo de
trabalho religioso a ser realizado com os adolescentes. Os Católicos são os mais resistentes
a consulta aos pais (28,6%) e os Espíritas
Kardecistas os menos resistentes (11,1%). No
entanto, o que vigora predominantemente é
um desconhecimento, por parte dos religiosos,
sobre a concordância dos pais em relação
ao trabalho religioso a que seus filhos estão
submetidos.

Outros Tópicos
Sobre outras questões os assistentes religiosos
foram pesquisados sobre os locais onde ocorriam as atividades e sobre as dificuldades de
implantação dos trabalhos de assistência religiosa. Vejamos cada um dos itens seguintes.

Locais
As atividades religiosas são realizadas em
vários lugares, entre eles estão: o pátio, o
refeitório, a sala de lazer, o teatro, a varanda
e chegou-se a afirmar que eram realizadas atividades “nas celas”, tendo em vista que muitas
Unidades ainda operam com a estrutura de
presídios. A variação de local pode ocorrer
devido ao tipo de atividade a ser realizada, a
condição climática (se estiver chovendo) ou
pelas disponibilidades do dia.
Quando os assistentes religiosos foram perguntados sobre a avaliação que têm do local
onde é realizada a atividade religiosa, a respostas foram: 43,4% de acordo (sendo 16,7%
“totalmente de acordo” e 26,7% “de acordo”),
37,8% afirmaram que o espaço era “razoável” e
18,9% que o espaço era “inadequado” (16,7%
consideraram “inadequado” e 2,2% “totalmente inadequado”).
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Por outro lado, quando perguntados se os
adolescentes deveriam ser consultados sobre o
tipo de assistência religiosa que eles deveriam
receber, 91% dos agentes responderam que
“sim”, eles deveriam ser consultados. Chama
atenção para o fato de que 20% dos Católicos
discordaram desta postura. Se os adolescentes
deveriam ser consultados, então, porque as
atividades são dirigidas a todos?
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Em relação à Privacidade, Evangélicos e Espíritas, entre 90% e 100% dos agentes estão satisfeitos com a privacidade das suas atividades,
contrastando com a baixa avaliação dos Católicos (62,5%); regionalmente, Rio Grande do Sul
e Rio de Janeiro destacam-se com os maiores
percentuais de agentes satisfeitos, seguidos de
Mato Grosso do Sul e Amazonas e, por último,
Bahia com o menor percentual de agentes religiosos satisfeitos com a privacidade.

Os Católicos são os assistentes mais insatisfeitos, 43% consideram o local inadequado;
seguidos pelos Espíritas Kardecistas (33%).
Os Evangélicos são os que têm menos reclamações a fazer, a avaliação de Históricos e
Pentecostais foi praticamente a mesma (11%
para os Históricos e 12% para os Pentecostais).
Por outro lado, na ordem inversa, são estes
últimos grupos religiosos que mais estão satisfeitos com o local onde atuam (88,9% para
os Históricos e 87,9% para os Pentecostais),
seguidos dos Espíritas Kardecistas (66,6%) e
dos Católicos (57,1%).

Quanto ao tamanho dos locais, ocorre basicamente o mesmo que na privacidade: entre
90% e 100% dos agentes estão satisfeitos com a
privacidade das suas atividades, contrastando
com a baixa avaliação dos Católicos (62,5%);
regionalmente, os agentes do Rio Grande do
Sul e do Rio de Janeiro destacam-se novamente
com os maiores percentuais de agentes satisfeitos, seguidos por Amazonas e, por último,
Mato Grosso do Sul e Bahia.

Esses resultados mostram como os Evangélicos estão mais abertos que os demais grupos
religiosos a atuarem, independentes do espaço
e da infraestrutura disponível. Como visto, os
espaços de atuação dos grupos religiosos é, em
geral, improvisado, são realizadas atividades
onde for mais apropriado no momento e de
acordo com a atividade.

A avaliação da ventilação dos locais é novamente bem avaliada por 80% a 90% dos agentes
Evangélicos e Espíritas e menos bem avaliadas
por Católicos (68,8%); regionalmente, os agentes de Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia
avaliam bem a ventilação, Mato Grosso do Sul,
intermediariamente, e no Amazonas, menos
agentes avaliam bem a ventilação dos locais.

Veja na Tabela 9, a avaliação que os assistentes
religiosos fizeram de cinco itens que tratavam do
local onde realizavam a assistência religiosa:
O item Limpeza é o mais bem avaliado entre
os agentes dos grupos religiosos e dos Estados.
Entre os grupos religiosos, somente os católicos
têm menos de 90% dos agentes satisfeitos com
a Limpeza dos locais; em relação aos Estados, o
mesmo ocorre entre os agentes do Amazonas.

Por último, o item com menor percentual de
agentes religiosos que os avaliam positivamente,

Avaliação de Razoável, Bom e Ótimo, segundo Denominações Religiosas e Estados (Tabela 9)
Denominações Religiosas

Limpeza

Privacidade

Tamanho

Ventilação

Infraestrutura

Igreja Católica

81,3

Evangélica Histórica

100,0

62,5

62,5

68,8

62,5

90,0

100,0

90,0

Evangélica Pentecostal

80,0

96,8

93,7

90,5

85,7

77,8

Espírita Kardecista

100,0

100,0

88,9

88,9

55,6

Total

94,9

88,8

86,7

83,7

73,5

Limpeza

Privacidade

Tamanho

Ventilação

Infraestrutura

Estados
Rio de Janeiro

95,8

91,7

91,7

87,5

75,0

Amazonas

83,3

83,3

83,3

66,7

66,7

Bahia

91,7

66,7

75,0

83,3

66,7

Mato Grosso do Sul

94,4

88,9

72,2

77,8

55,6

Rio Grande do Sul

96,8

96,8

93,5

87,1

83,9

Total

94,5

89

85,7

83,5

72,5
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Implantação dos Trabalhos

O último tópico a analisar é a dificuldade de
implantação que as propostas de assistência
religiosa tiveram nas Unidades. O primeiro
item a observar é a data de implantação dos
trabalhos. Veja a tabela 10:
Metade dos trabalhos que atualmente ocorrem
no Sistema Socioeducativo foram implantados
nos últimos cinco anos; ou seja, a partir de
2006. São, portanto, extremamente recentes. Os Católicos são os que iniciaram seus
trabalhos mais recentemente, seguidos dos
Pentecostais, dos Históricos e dos Espíritas.
Neste último caso, 75% das iniciativas concentram-se entre 2001 e 2010, enquanto nos
demais casos, os trabalhos mais recentes são
mais numerosos que os demais. Excetuando
os Evangélicos Pentecostais, nos demais casos,
em torno de 20% a 25% das iniciativas data do
final dos anos de 1990.
Na grande maioria dos casos, os grupos religiosos não tiveram que esperar para dar início
às suas atividades. Essa facilidade de acesso às
Unidades do Sistema Socioeducativo vale para
50% das iniciativas dos Evangélicos Históricos,
53,8% das iniciativas da Igreja Católica, 57,1%
quando os grupos eram Espíritas e 73,6%
quando as instituições religiosas eram Evan37 A diferença desse
item com as informações
contidas no início deste
capítulo é a de informante. Os dados apresentados primeiro foram coletados com os dirigentes
das Unidades. Nesse caso,
foram os assistentes religiosos que especificaram
quando os seus trabalhos
se iniciaram.

gélicas Pentecostais. Essas respostas indicam
que o caminho das igrejas pentecostais foi, em
geral, mais fácil que as demais.
Os grupos que precisaram esperar para iniciar
suas atividades aguardaram entre menos de
um mês e quatro meses, sendo que a média
de espera foi de dois meses, independente da
denominação religiosa do grupo em questão.
Além disso, a grande maioria dos grupos
religiosos (74,4%) afirmou receber apoio das
Unidades para o desenvolvimento das suas
atividades. Evangélicos Históricos (88,9%) e
Católicos (80%) são os mais beneficiados, seguidos pelos Evangélicos Pentecostais (72,4%)
e pelos Espíritas Kardecistas (66,7%).
Além de receberem apoio institucional, os
grupos afirmam que esse apoio é constante
(sempre) em 88% dos casos. Novamente, o
apoio mais constante foi mais percebido entre
os Católicos e Pentecostais (91,7% e 92,7%
dos casos, respectivamente), menos pelos
Evangélicos Históricos (75%) e ainda menos
pelos Espíritas Kardecistas (66,7%).
A percepção dos Espíritas de um caminho não
tão facilitado quanto das demais instituições
religiosas deve-se, provavelmente, à baixa representatividade que essa religião tem na sociedade
brasileira. Pouco mais de 3% dos brasileiros
são espíritas, segundo o Censo de 2000, o que
acarreta uma falta de clareza sobre as práticas
religiosas desses grupos e a confusão dessa religião com as demais religiões mediúnicas.
Por fim, o último ponto observado foi a percepção dos grupos religiosos sobre o início dos
trabalhos, se foi difícil para cada um deles.

Ano de Implantação dos Trabalhos Religiosos, segundo a Denominação Religiosa (Tabela 10)
Denominações Religiosas

Ano de implantação dos Trabalhos Religiosos
até 1995

1996 a 2000

2001 a 2005

2006 a 2010

Igreja Católica

0,0%

20,0%

20,0%

60,0%

Evangélica Histórica

0,0%

22,2%

33,3%

44,4%

Evangélica Pentecostal

3,7%

5,6%

38,9%

51,9%

Espírita Kardecista

0,0%

25,0%

37,5%

37,5%

Total

2,3%

11,6%

34,9%

51,2%

119

FILHOS DE DEUS

a infraestrutura é bem avaliada por (em torno
de) 80% dos Evangélicos, (em torno de) 60%
dos católicos e (em torno de) 50% dos Espíritas;
regionalmente, o Rio Grande do Sul destaca-se
com o maior percentual de agentes satisfeitos,
seguido de Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia e,
finalmente, Mato Grosso do Sul.
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Para os Evangélicos, o trabalho foi, sobretudo,
“de acordo com o esperado” (50% dos Históricos e 46,6% dos Pentecostais) ou “muito
fácil/fácil” (37,5% dos Históricos e 32,7% dos
Pentecostais), perfazendo quase 90% dos Históricos e 80% para os Pentecostais. Os católicos têm uma percepção de que o trabalho foi
“de acordo com o esperado” ou “muito fácil/
fácil” em 64% dos casos (35,7% e 28,5%, respectivamente), contra 55% dos Espíritas (0% e
55%, respectivamente). Portanto, os Espíritas
Kardecistas consideraram que a implantação
dos trabalhos de assistência religiosa não foi
tão fácil quanto para as outras instituições
religiosas que atuam no Sistema.

A Visão dos
Assistentes
Religiosos
A posição dos assistentes religiosos não pode
ser comparada a dos agentes institucionais. O
dilema entre capelania, espiritualidade e assistência religiosa se aplica aos que conhecem as
leis e são responsáveis pela gestão do trabalho
de assistência religiosa. Esses dois requisitos
não são identificados para os assistentes religiosos e, por isso, eles não vivem este dilema.
Assim, não há dúvida entre espiritualidade e
religião: os assistentes religiosos estão prontos
para realizar suas atividades religiosas junto
aos jovens, independente do que se entenda
por espiritualidade. Para os religiosos, a discussão sobre espiritualidade se faz por dentro
dos seus credos religiosos e não por fora.
O mesmo ocorre com a noção de capelania.
Os religiosos ingressam nas Unidades do Sistema Socioeducativo como agentes religiosos
dispostos a partilhar seus credos e crenças não
exclusivamente com os jovens. Embora esses
últimos sejam seus focos principais, os religiosos não se furtam em atuar sempre que chamados. É o que ocorre com a Igreja Católica que
está presente nas grandes festas das Unidades;
ou com os próprios funcionários ou religiosos:

mesmo não sendo assistentes religiosos, não
desperdiçam a oportunidade de levar a palavra
ou a oração quando solicitados.
Nesse sentido, ainda, a exigência institucional de “cadastramento” das instituições, de
trabalhos regulares e de cunho “pedagógico”
(educação moral) – claramente identificados
com os princípios da capelania –, casa-se com
a intenção dos grupos de implantarem seus
rituais, cultos e demais atividades religiosas nas
unidades, de forma a retirar o adolescente do
caminho do erro, através do seu renascimento
religioso. O trabalho contínuo e sistemático
colabora para que se possam perceber seus
efeitos ao longo do tempo.
Observe como este é um entendimento oposto
à proposta de socioeducação e de assistência
religiosa. No primeiro caso, privilegiam-se as
medidas mais breves de modo a evitar que o
adolescente permaneça por muito tempo em
regime de privação de liberdade. Exatamente
por estarem por um curto período nas Unidades Socioeducativas, os adolescentes teriam
direito a receber a assistência religiosa durante
esse tempo, de modo a ter, da sua religião, um
suporte espiritual. Ao invés disso, há uma conjugação de interesses entre agentes religiosos e
institucionais no sentido de que os trabalhos
sejam duradouros o suficiente para que seus
efeitos se façam sentir.
Soma-se a isso o sentido institucional dos
trabalhos dos assistentes religiosos. Eles não
atendem apenas e tão somente a um desejo
dos religiosos de atuarem junto aos adolescentes, mas das instituições religiosas. Nesse
aspecto, a atividade assistencial tem uma
conotação (sentido) que não se restringe ao
desejo de sujeito religioso, mas responde a
uma finalidade da organização religiosa a que
ele se vincula.
Para além desses aspectos, é possível observar
que, dentro dos propósitos antes mencionados, os evangélicos pentecostais são os que
mais estão presentes nas Unidades e com

A implantação dos trabalhos ocorre bem
recentemente na medida em que os grupos
religiosos identificam a possibilidade de terem, nos adolescentes privados de liberdade,
um campo fértil para disseminação das suas
crenças religiosas. Entretanto, isto se dá, principalmente entre os evangélicos pentecostais,
com baixo conhecimento da legislação e com
uma baixa preparação específica para atuar no
sistema socioeducativo. A “preparação” dos
assistentes religiosos é basicamente teológica.
Embora esse padrão não seja perceptível entre
os Espíritas, ainda assim ele se impõe devido
à baixa participação deste grupo religioso e a
presença esmagadora de membros da Assembléia de Deus e da Iurd nas Unidades.
Os evangélicos, principalmente os pentecostais, encontraram mais facilidade para
implantação dos seus trabalhos, talvez pela
identificação dos agentes institucionais com
estes grupos religiosos. Além disso, estão mais
dispostos também a atuarem em qualquer
lugar e sob qualquer circunstância.
Por último, o propósito dos grupos religiosos
é com a transformação moral dos adolescentes. Nesse caso, faz-se uso da transmissão da
palavra, dos casos exemplares, do discurso
do “renascimento religioso”, assim como de
atividades lúdicas e esportivas como forma de
transmissão da moral religiosa.
É preciso lembrar, no entanto, que os adolescentes não assistem às atividades religiosas
somente quando desejam, sentem necessidade
ou se integram aos seus grupos de crença.

Como as atividades passam a fazer parte da
rotina institucional, os jovens assistem de
duas a cinco atividades religiosas por semana,
com uma média de 1 hora e 30 minutos cada
uma, todas elas trazem concepções próprias
e se afirmam como portadoras da “verdade”.
É fácil imaginar que fora de um ambiente de
privação de liberdade os adolescentes não se
submeteriam uma exposição religiosa com
esta diversidade e por tanto tempo. Portanto,
em uma Unidade onde é tratado de forma
tuteladora e onde as rotinas institucionais
são pré-estabelecidas, há uma imposição das
atividades religiosas aos jovens.
Além disso, os assistentes religiosos se propõem a disseminar suas ideias religiosas a
todos os adolescentes, sem saber se seus pais
têm conhecimento dos credos e das crenças
que são passadas a seus filhos e buscando
convencer os adolescentes a participarem das
atividades religiosas.
Embora não partilhando de uma concepção de
capelania, no sentido mais estrito, a atuação
dos grupos religiosos colabora para que os
trabalhos desenvolvidos, observados em seu
conjunto, aproximem-se mais do modelo de
capelania que dos demais. Não se cogita a
propagação de uma concepção de espiritualidade por fora dos credos religiosos, como
também, não há uma percepção da atividade
de assistência religiosa, como uma assistência.
Não está colocado para os grupos religiosos
que sua atuação só se justifica quando há
uma necessidade claramente colocada por um
jovem. Não foi assim que implantaram seus
trabalhos e não é assim que atuam. Eles buscam levar suas crenças a [todos] os jovens de
modo que os ajudem a “mudar de vida”.
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trabalhos mais regulares. Como visto, nas
Unidades sempre há entre dois e cinco grupos
atuando, o que configura uma disputa entre
os grupos religiosos por arregimentarem mais
adolescentes para as suas atividades. É uma
“guerra santa” em que os grupos evangélicos
disputam entre si e com a igreja católica. Vale
ressaltar que estes últimos contam com maior
“simpatia” da direção das Unidades, devido ao
peso cultural da Igreja Católica no Brasil.

CASE Salvador – Salvador,
BA. Adolescentes que querem receber orações levantam as mãos em atividade
do Grupo Resgate, Igreja
Assembléia de Deus.

Os Sujeitos de Direito
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Para complementar o estudo sobre a assistência
religiosa no sistema socioeducativo brasileiro,
os adolescentes internados, sujeitos do direito à
assistência religiosa, precisavam ter também voz
e expressar seus entendimentos sobre as práticas
desenvolvidas. No entanto, é preciso relembrar
dois aspectos mencionados na metodologia
desse trabalho: houve uma preocupação por
parte dos gestores das Unidades em selecionar
os adolescentes entrevistáveis e não entrevistáveis, colocando em questão a aleatoriedade
necessária em uma pesquisa amostral, tal como
a realizada com os adolescentes. Significa que
possivelmente a “seleção” dos diretores tenha
acarretado algum enviezamento dos dados que
não foi possível observar.

informações coletadas serão analisadas, considerando os limites já especificados.

Além disso, foi observado que nos estados do
Amazonas e no Rio Grande do Sul não havia
condições ideais para a entrevista com os
adolescentes, não foi garantida a privacidade
necessária para que os adolescentes pudessem
expressar suas opiniões sem o controle dos
agentes do sistema. Portanto, é possível que
as respostas expressem o que foi “possível” ser
dito e não necessariamente o que os jovens
gostariam de dizer, caso houvesse condições
melhores para aplicação dos questionários.

Os questionários com os adolescentes foram
divididos em quatro partes: primeiro, os dados
pessoais, como idade, cidade de moradia, escolaridade, motivo de internação e reincidência.
Em outra parte perguntamos sobre o vínculo dos
adolescentes com a religião antes de ingressarem
no sistema socioeducativo: em quais igrejas participavam, com que frequência e quais eram as
religiões dos pais. Em seguida, foram abordadas
as atividades gerais na unidade, observando se
a religião é presente nas atividades do cotidiano
institucional e como se desenvolvem as atividades de assistência religiosa para os jovens. Por
último, mas não menos importante, buscou-se
verificar qual a importância da religião no momento da entrevista para os adolescentes.

Outra observação sobre o Amazonas é a de que
a assistência religiosa aparece no discurso dos
jovens como algo positivo, que apresentaram
majoritariamente sua opção por participar
da assistência. Entretanto, não fica evidente,
para os pesquisadores, a existência de outra
opção para além destas atividades dirigidas
aos adolescentes.
Estas três observações colocam em questão a
validade dos dados coletados com os adolescentes. Mesmo sabendo dessas restrições, as

Dessa forma, o propósito inicial é o de compreender qual lugar a religião ocupa na vida desses
adolescentes e que medidas vêm sendo tomadas
para que ele seja atendido no direito à assistência religiosa. Com isso busca-se identificar se o
direito à assistência religiosa está em prática de
acordo com o que prevê a legislação, ou seja, se
o direito do adolescente é respeitado, primeiramente no direito à escolha do adolescente em
ser assistido, se deseja a assistência, se está de
acordo com seu credo religioso, e de que modo
os trabalhos das instituições religiosas nas Unidades vêm sendo dirigidas e direcionadas.

Na presente pesquisa, para traçar o perfil dos
adolescentes internados foram realizadas ao
38
total 306 entrevistas (em um total de 2.324 )
distribuídas pelos cinco estados selecionados
para estudar o perfil da assistência religiosa no
país. Os questionários foram aplicados a 141
adolescentes do estado do Rio Grande do Sul,

38

Valores estimados.

Quem são os
Adolescentes?
Sexo
O perfil de adolescentes internados é majoritariamente de homens, variando entre 100%
(Amazonas) e 81,3% (Mato Grosso do Sul), totalizando 89% dos internos do sexo masculino.
Com isso, o percentual de mulheres varia entre
0% e 20%, sendo a média de 11%. Embora as
mulheres ocupem um percentual bem menor,
ainda estão presentes nos estados pesquisados, à exceção do estado do Amazonas.
Distribuição de Sexo, segundo Estados
da Federação (Tabela 11)
Estados
Rio de Janeiro

Sexo
Mulher

Homem

7,4%

92,6%
87,9%

Rio Grande do Sul

12,1%

Mato Grosso do Sul

18,8%

81,3%

Amazonas

0,0%

100,0%

Bahia

11,4%

88,6%

Total

10,8%

89,2%

Dados do Mapeamento Nacional da Situação das
Unidades de Execução de Medida de Privação de
Liberdade ao Adolescente em Conflito com a Lei
(Silva e Gueresi, 2003) mostrou que mais de
94% dos adolescentes que cumprem medida
de privação de liberdade no Brasil era do
sexo masculino. Os percentuais para cada
região brasileira têm uma pequena diferença.
No Norte e Sudeste do país, 92,5% e 88,3%,

respectivamente, eram meninos. Já no CentroOeste, Nordeste e Sul, 95,7%, 95,3% e 95,9%,
respectivamente, correspondiam ao percentual
de meninos.
Segundo o levantamento nacional do atendimento socioeducativo ao adolescente em conflito com a lei realizado em 2006, existiam 10.446
adolescentes privados de liberdade cumprindo
meio fechado de internação e, destes, 96% era
sexo masculino. Segundo o mesmo levantamento, comparativamente, entre 2002-2006, a
população masculina sofreu um acréscimo de
29% enquanto a feminina decresceu 0,5%.
O levantamento realizado em 2008 e 2009
mostra um quadro semelhante aos resultados
doa anos anteriores para aqueles em situação
de privação total de liberdade. Em 2008, 95%
dos adolescentes cumprindo medida de meio
fechado eram do sexo masculino. Comparativamente, em 2006-2008, a população feminina
sofreu um acréscimo de 1%. No ano de 2009, o
percentual era de 96% demonstrando que não
houve uma mudança significativa nos dados.
Esses dados demonstram que a amostra objeto
deste estudo teve uma preocupação em ter
uma representação de adolescentes mulheres
maior do que a existente no universo do sistema socioeducativo brasileiro.

Cor ou Raça
A pesquisa aponta um percentual equivalente
de jovens que se autoidentificam como negros,
pardos e brancos: pouco mais de 30% em cada
caso (31,4% se consideram negros, 33,1% pardos e
30,7% brancos). Já o percentual de amarelos e indígenas (“outros”) soma 4,7%. Veja a tabela 12:

Distribuição de Cor/Raça, segundo Estado da Federação (Tabela 12)
Estado da Federação

Branca

Preta

Parda

Rio de Janeiro

18,8%

34,4%

46,9%

Outros

Rio Grande do Sul

45,7%

27,5%

21,7%

5,1%
6,3%

Mato Grosso do Sul

25%

18,8%

50%

Amazonas

20%

5%

60%

15%

Bahia

9,5%

61,9%

23,8%

4,8%

Total

30,7%

31,4%

33,1%

4,7%
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32 do Mato Grosso do Sul, 20 do Amazonas, 45
da Bahia e 68 do Rio de Janeiro. Dessa forma,
a pesquisa teve caráter amostral.
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A distribuição de cor ou raça entre os adolescentes internados apresentou uma variação significativa por estado. Analisando os
dados, houve uma diferença significativa na
distribuição de cor ou raça entre a Bahia e
Rio Grande do Sul, no primeiro caso o percentual de negros é de 61,9% e, no segundo,
o percentual cai para 27,5%. Os resultados
se invertem quando tratamos do percentual
de brancos, 45,7% no estado gaúcho e 9,5%
na Bahia. O percentual de pardos se equivale
nesses dois estados, 23,8% no estado sulista
e 21,7% no nordestino.
O Rio de Janeiro, o Amazonas e o Mato Grosso
do Sul apresentam um quadro bem diferente
dos outros dois estados, o percentual de pardos é maior que brancos e negros, 46,9%, 50%
e 60%, respectivamente. No Rio de Janeiro, o
percentual de brancos é de 18,8%, menor que o
Amazonas e Mato Grosso do Sul, que apontam
20% e 25% de adolescentes brancos. No entanto, o número dos que se consideram negros
no Rio de Janeiro é considerável, 34,4%, o que
difere muito do Amazonas, pois apenas 5% se
autodenominam negros. No Mato Grosso do
Sul, o percentual de negros é de 18,8%.
É interessante perceber, como citado anteriormente, que no estado do Amazonas o
percentual de pardos é bem expressivo e o
percentual de amarelos e indígenas soma 15%,
é maior que o percentual de negros e quase se
equivale ao percentual de brancos. Podemos
dizer que o perfil dos adolescentes em conflito
com a lei no Amazonas é de maioria parda,
com poucos negros e com de maior presença
dos denominados amarelos e indígenas; foi o
único estado na pesquisa a não ter representante do sexo feminino. Já no Rio de Janeiro,
não apareceu adolescente citando amarelo ou
indígena como cor. O que aponta um perfil de
maioria parda, com um número expressivo de
negros. Por fim, no Mato Grosso do Sul, está
apresentado o maior percentual de pardos.
O mapeamento (apud Silva e Gueresi, 2003)
mostra que os adolescentes afrodescenden-

tes privados de liberdade chegam a 61% dos
internos. Destes, 21% se consideram negros
e 40% pardos. No Norte brasileiro encontramos um percentual de 62% de adolescentes
pardos, 18% de brancos, 14% de negros e 6%
outros. No Centro-oeste, 42% de brancos,
40% de negros, 16% de pretos e 2% outros.
No Sudeste, 41% se consideram brancos,
39% pardos e 20% negros. No Nordeste,
38% são pardos, 33% negros, 25% brancos e
3% outros. Já no Sul, 62% dos adolescentes
se consideram brancos, 27% pardos e 10%
negros e 1% outros. Num contexto brasileiro,
40% se consideram pardos, 38% brancos, 21%
negros, 2% outros.
De acordo com Rocha (2002), havia 63% dos
adolescentes nas unidades socioeducativas
que não eram brancos e, destes, 97% eram
afrodescendentes. Os números evidenciam
uma desigualdade nos rendimentos entre jovens brancos e não brancos provocados pela
discriminação racial. Para Rocha, os jovens
negros estão diante de um duplo apartheid
social. Esses jovens têm mais dificuldade de
integração social e enfrentam maiores obstáculos por não estarem de acordo com o padrão
estético da sociedade. Isso torna o jovem mais
vulnerável ao delito.
Ao contrário da representação por sexo, a
amostra coletada apresentou uma distribuição
de cor ou raça bastante semelhante à população do universo estudado.

Idade
A idade dos adolescentes pesquisados varia
entre 13 e 20 anos, a média é de 17 anos,
independente do estado investigado. Veja a
Tabela 13:
Em todos os estados há praticamente 90%
dos adolescentes na faixa entre 12 e 18 anos.
Foram identificados no Rio de Janeiro (2,9%),
na Bahia (11%) e no Rio Grande do Sul (17%),
adolescentes com idade acima de 18 anos
(entre 19 e 21 anos).

Idade (Mínima, Média e Máxima), segundo Estado da Federação (Tabela 13)
Idade

Estado da Federação

Mínima

Média

Máxima

Rio de Janeiro

13

17

20

Rio Grande do Sul

14

17

20

Mato Grosso do Sul

13

17

18

Amazonas

15

17

18

Bahia

14

17

19

Total

13

17

20

Faixa Etária, segundo Estado da Federação
(Tabela 14)
Estado da Federação
Rio de Janeiro

Faixa Etária
12 a 18 anos

19 a 21 anos

97,1%

2,9%

Rio Grande do Sul

83%

17%

Mato Grosso do Sul

100%

0%

Amazonas

100%

0%

Bahia

88,9%

11,1%

Total

89,9%

10,1%

Assim, embora as médias tenham sido as
mesmas em todos os estados, o grau de
variabilidade (desvio padrão) das idades é
maior no Rio Grande do Sul (1,415) que no
Amazonas (0,933).

Escolaridade
De acordo com os dados coletados, esses adolescentes possuem um grau de escolaridade
baixo, a maioria parou ou terminou apenas o
ensino fundamental. Do total de adolescentes
da nossa amostra, 85,9% romperam seu vínculo com a escola no ensino fundamental e 14,1%
no ensino médio. Veja a Tabela 15:

No Rio de Janeiro, 85,1% pararam de estudar ou estão no ensino fundamental; no Rio
Grande do Sul, esse percentual é de 80,9%;
96,8% no Mato Grosso do Sul; 88,90% na
Bahia e 100% no Amazonas. Portanto, a
escolaridade dos adolescentes é baixa em
todos os estados, evidenciando, assim, a
origem social dos mesmos.
Dos 9.555 adolescentes privados de liberdade
em 2002, 51% não frequentavam a escola e
90% não concluíram o ensino fundamental.
Os adolescentes analfabetos apresentavam
uma taxa de 5,8%, os que conseguiram frequentar até a 4ª série são 34,1%. Já o percentual daqueles que estão cursando da 5ª a 8ª
série é de 49,7% e daqueles que conseguiram
terminar o primeiro grau, 2,7%. Já o ensino
médio incompleto soma 7,6% e o completo
chega a 0,1%.
Segundo dados de 2004, recolhidos do Sinase,
na faixa etária de 15 a 17 anos, 80% dos adolescentes frequentam a escola, mas somente
40% estão no nível adequado para sua faixa
etária e somente 11% dos adolescentes entre

Faixa de Escolaridade, segundo Estado da Federação (Tabela 15)
Estado da Federação

Faixa de Escolaridade
Ensino Fundamental

Ensino Médio

Rio de Janeiro

85,1%

14,9%

Rio Grande do Sul

80,9%

19,1%

Mato Grosso do Sul

96,8%

3,2%

Amazonas

100%

0%

Bahia

88,9%

11,1%

Total

85,9%

14,1%
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14 e 15 anos concluíram o ensino fundamental. Outro dado interessante, na faixa entre 15
a 19 anos, a escolarização diminui de acordo
com o aumento da idade.
De acordo com esses dados, a amostra pesquisada contemplou, no Rio Grande do Sul e no
Rio de Janeiro, adolescentes com nível escolar
acima da média nacional.

Reincidência
Outro elemento a ser observado é a reincidência. Foi identificado que 50% dos adolescentes
pesquisados são reincidentes, ou seja, já tiveram
passagem anterior pelo Sistema Socioeducativo.
No entanto, analisados por região os percentuais
apresentam diferenças significativas. Rio de Janeiro e Amazonas destacam-se pelo alto percentual
de adolescentes reincidentes (72,1% e 65%, respectivamente). Por outro lado, Rio Grande do
Sul, Mato Grosso do Sul e Bahia, destacam-se
por percentuais mais baixos (40%, 42% e 47%,
respectivamente).
Dados do Conanda apontam para 20% o
percentual médio de reincidência nas unidades
39
para adolescentes em conflito com a lei. Portanto, no conjunto dos adolescentes pesquisados e, mesmo, ao observar cada Sistema, em
particular, observa-se um percentual elevado
de reincidência.
Em média, o número de reincidências (entre
os reincidentes) chega a três casos, sendo que
em 67% dos casos os adolescentes reincidiram
duas vezes, em 20,4% dos casos a reincidência
foi de três ou quatro vezes; em 10,5% dos casos
o número de reincidências variou entre cinco

e oito; e em 2% dos casos, o número de reincidências chegou a nove (todos identificados
no Rio de Janeiro).

Tempo na Unidade
O tempo de Unidade dos adolescentes varia
entre um e 48 meses, sendo a média geral
40
de oito meses. A maioria dos adolescentes,
no entanto, está internada entre um e seis
meses (53%); outros 27% estão internados
entre sete e 12 meses. Dessa forma, praticamente 80% dos adolescentes estão no
Sistema há até um ano. Acima desse tempo,
encontram-se 16% dos adolescentes entre um
e dois anos de internação; e pouco mais de
3% entre dois e quatro anos de internação.
No Mato Grosso do Sul estão os adolescentes
com menor tempo de internação, em média (4
meses), seguido do Amazonas (6 meses), Rio
de Janeiro (7 meses); Bahia (8 meses) e Rio
Grande do Sul (9 meses). Esse resultado pode
afetar a percepção dos adolescentes sobre as
atividades de assistência religiosa, tendo em
vista que sua exposição a essas atividades varia de forma significativa se comparada, por
exemplo, aos estados de Mato Grosso do Sul
e Rio Grande do Sul.

Motivos de internação
41

Entre os motivos de internação, três se destacam:
Roubo/Furto/Assalto cometido por praticamente metade dos jovens (47,6%); seguido de Tentativa de Homicídio/Homicídio (27%) e Tráfico de
42
Drogas (18,9%) Veja, a seguir, como esses três
motivos se distribuem entre os jovens de cada
estado. Veja a Tabela 16:

Motivos de Internação, segundo Estados da Federação (Tabela 16)
Motivos de Internação

Estados da Federação
RJ

RS

MS

AM

BA

Total
47,6%

Roubo/Furto/Assalto

55,4%

50,4%

29%

65%

33,3%

Tentativa de Homicídio

16,9%

25,9%

25,8%

15%

51,1%

27%

Tráfico de drogas

26,2%

16,3%

25,8%

5%

17,8%

18,9%

Outros

4,6%

19,2%

19,3%

15%

13,2%

15,2%

Total

103%

111,9%

100%

105%

115,6%

108,8%

39 Dados disponibilizados no site da Secretaria de
Direitos Humanos (www.
direitoshumanos.gov.br),
em 12/7/2007, na notícia
“Projeto do governo regulamenta execução de medidas socioeducativas”.
40 Não foi observada
correlação entre o tempo
de internação e o número
de reincidências. Entretanto foi observada uma correlação entre o tempo de
internação e a idade dos
adolescentes (r=0,270 CI
99%). Isso leva a crer que
os jovens com mais idade
cometeram crimes mais
graves ou que a eles são
atribuídas condenações
mais longas?
41 A pergunta permitia
múltiplas respostas, por
isso o total da listagem
não soma 100%.
42 Outros delitos cometidos: Latrocínio (5,4%),
Porte ilegal de Armas
(4,4%), Sequestro (1%),
Estupro (0,7%), Outros
(3,4%).

Esses resultados não significam os motivos
principais, de cada um dos estados, que mais
acarreta a ida dos adolescentes para o Sistema
Socioeducativo. Significam, tão somente, que os
adolescentes pesquisados chegaram ao Sistema
pelos motivos aqui analisados.
Segundo dados do Ipea, os principais delitos praticados pelos adolescentes privados de liberdade
são Roubo (29,6%), Furto (14%), o Tráfico de
Drogas (8,7%), o Latrocínio (5,8%), o Estupro/
Atentado violento ao pudor (3,7%) e a Lesão
Corporal (3,3%). Outros delitos, como porte
de armas, sequestro, tentativa de homicídio e
descumprimento das sanções aplicadas anteriormente, somam-se 15,6%.
*

*

*

A maioria dos adolescentes identificados na
pesquisa é, portanto, de homens com identificação racial variável entre os estados, com
idade média de 17 anos, de baixa escolaridade e percentuais de reincidência que variam
entre os estados, embora em todos os casos
os percentuais sejam altos. O tempo médio
de permanência nas Unidades varia também
conforme os estados.
Foi elaborado um modelo de regressão multinomial logístico para tentar identificar se
havia diferenças significativas no perfil dos
adolescentes entrevistados em cada estado.
Todas as variáveis estudadas neste item foram
inseridas como variáveis independentes e o
estado como variável dependente.
O resultado mostrou que:
43 Estes três delitos foram agrupados para fins
de classificação das respostas.

1. os adolescentes do Rio de Janeiro diferem
dos jovens do Rio Grande do Sul em termos

de cor (maior percentual de não brancos
no Rio de Janeiro); idade (os jovens do Rio
Grande do Sul são mais velhos); e os jovens
do Rio de Janeiro apresentam maio número
de reincidências;
2. os adolescentes do Rio Grande do
Sul, além de apresentarem as diferenças
já caracterizadas com o Rio de Janeiro,
diferem-se, ainda, dos adolescentes do
Mato Grosso do Sul em termos de sexo:
há uma presença maior de mulheres neste
último estado;
As variações observadas não alteram substantivamente o perfil dos adolescentes internados
em cada um dos estados.

Universo
Religioso anterior
ao Sistema
Socioeducativo
Identificação Religiosa
O primeiro item a ser pesquisado é a identificação dos adolescentes com alguma religião
antes de ingressar no Sistema Socioeducativo.
Essa forma de abordagem do tema, preferindo a idéia de “identificação” à concepção de
“pertença” religiosa (não se perguntou se o
adolescente tinha uma religião) ocorre pelo
reconhecimento de que, devido à socialização
do jovem em família (ou grupo familiar), é
possível que ele se identifique com a religião
dos pais, o que não significa, necessariamente,
uma efetiva adesão do adolescente ao credo
religioso. O mesmo ocorre com qualquer outro tipo de contato com grupos ou doutrinas
religiosas que o adolescente pudesse ter: o fato
de este contato ocorrer não significa que o
adolescente se considere pertencente ao grupo
religioso ou mesmo uma pessoa religiosa.
Nesse sentido, em todos os quatro estados
pesquisados, cerca de 70% dos adolescentes
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No Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e no
43
Amazonas, os casos de Roubo/Furto/Assalto
são as principais razões para internação dos
adolescentes pesquisados. Na Bahia, destaca-se a
Tentativa de Homicídio e no Mato Grosso do Sul,
não há um motivo que se destaque dos demais.

FILHOS DE DEUS

130

se identificava com alguma religião. Portanto,
em 30% dos casos, ainda que esses jovens
tenham alguma formação ou socialização
religiosa, não havia uma clara identificação
sua com um credo religioso ou com a religião
de sua família.
A seguir se encontra a listagem com as religiões
que os adolescentes afirmam se identificar:
Religiões que os Adolescentes mais se
Identificam (Listagem 9)
Religião

N

%

Evangélica Pentecostal

87

28,4

Não se identifica

81

26,5

Evangélica sem especificação

42

13,7

Igreja Católica

37

12,1

Candomblé/Umbanda

23

7,5

Identificava, mas não sabe

18

5,9

Evangélica Histórica

7

2,3

Espírita Kardecista

5

1,6

Outros

4

1,3

Sincretismo

2

7

306

100

Total

Na Listagem 9, percebe-se que a não identificação com uma religião específica é a
segunda opção mais recorrente, depois das
igrejas evangélicas pentecostais. Vale ressaltar
que a terceira opção é “Evangélica sem Especificação”, o que provavelmente se reporta
a uma instituição evangélica pentecostal.
Entretanto, a incapacidade de nominar a
Igreja de pertencimento, demonstra uma
baixa adesão ao credo religioso. Os católicos
representam pouco mais de 10% das religiões
dos adolescentes e o Espiritismo Kardecista
1,6%. Por outro lado, religiões como Umbanda e Candomblé que perfazem 7,5% dos
adolescentes não dispõe de nenhum grupo
religioso atuando no Sistema. Vejamos a
distribuição das religiões em uma versão mais
condensada. Veja a Tabela 10:
A partir desses dados é possível observar as diferenças nos números de oferta de atividades
religiosas e o número de adolescentes iden-

44

tificado com cada religião: os evangélicos,
os católicos e os espíritas estão claramente
sobrerrepresentados. No primeiro caso, os
grupos evangélicos têm 72,4% das iniciativas
de atividades de assistência religiosa, mas
contam com 44% dos adolescentes identificados (antes de ingressarem no Sistema) com
esta religião. Entre os católicos a diferença
não é tão expressiva: 18% e 12%; e entre os
espíritas a diferença é de 8,5% de representação espírita, contra 1,6% dos jovens identificados com esta religião. Além disso, 26,5%
dos jovens que se consideram “sem religião”
não encontram espaço em um Sistema que
organiza as atividades de assistência religiosa
de forma regular na agenda de afazeres da
instituição. O mesmo ocorre com aqueles
que se identificam com as religiões de origem
africana. Não há nenhum grupo religioso que
contemple e dê suporte a estes jovens, assim
como, eles são objeto da ação de intolerância
45
religiosa de grupos evangélicos.
Grupos Religiosos que os Adolescentes
mais se Identificam (Listagem 10)
Grupos Religiosos

N

%

Evangélica

136

44,4

Sem religião

81

26,5

Igreja Católica

37

12,1

Umbanda / Candomblé

23

7,5

Não sabe qual

18

5,9

Espiritismo Kardecista

5

1,6

Outros

4

1,3

Sincretismos

2

0,7

306

100

Total

O que esses dados, já de partida, mostram é
que há uma flagrante distância entre a oferta de grupos religiosos e a religião com que
os adolescentes se identificam. Se 72% dos
grupos são evangélicos e menos da metade
dos jovens se identificam com esta vertente
religiosa, está claro que alguns desses grupos estão exercendo suas atividades com
adolescentes que não são evangélicos. Esta
conclusão baseada, simplesmente, a partir
do quantitativo dos grupos religiosos e da
identificação religiosa dos adolescentes é

44 Embora não exista
nenhuma exigência de
correspondência entre o
número de atividades de
cada religião e o número
de adolescentes com elas
identificado, esta análise
ressalta a concentração
de atividades de poucas
religiões, não contemplando a diversidade religiosa
existente nos Sistemas.
45 No registro fotográfico foi possível identificar
pastores evangélicos rompendo a guia ou os fios de
contas de adolescentes
identificados com as religiões de matriz africana
(Silva, 2007).

Religião que se
identificavam

Estados da Federação
Rio de
Janeiro

Rio Grande
do Sul

Total

Amazonas

Bahia

Evangélica

51,5%

35,5%

46,9%

75%

46,7%

44,4%

Sem religião

26,5%

25,5%

34,4%

20%

26,7%

26,5%

Igreja Católica

16,2%

9,9%

18,8%

0%

13,3%

12,1%

Umbanda / Candomblé

1,5%

14,2%

0%

0%

4,4%

7,5%

Não sabe qual

2,9%

9,2%

0%

5%

4,4%

5,9%

Espiritismo Kardecista
Outros
Sincretismos

0%

2,8%

0%

0%

2,2%

1,6%

1,5%

1,4%

0%

0%

2,2%

1,3%

0%

1,4%

0%

0%

0%

0,7%

ratificada quando se observa a forma como
os trabalhos são estruturados (analisados no
Capítulo 3). Portanto, é possível afirmar que
a oferta dos trabalhos religiosos não está de
acordo com a crença do adolescente, conforme prevê a legislação.
Mesmo com essas distorções, os grupos evangélicos são os que tendem a encontrar melhor
acolhida por parte dos adolescentes. Os grupos católicos devem sentir mais dificuldade de
ingresso nas Unidades devido à baixa identificação dos adolescentes com esta religião. Por
outro lado, os Espíritas, que formam grupos
organizados que se mobilizam para atuar nas
Unidades, não contemplam mais que 2% dos
adolescentes. Para esses assistentes religiosos,
o trabalho é de apresentação dos seus credos
e doutrinas para os adolescentes.
Veja como a identificação religiosa varia conforme o Estado, na Tabela 17.

46 O s r e s u l t a d o s a
esta questão são válidos
somente par a os que
tinham alguma identificação religiosa.

Mato Grosso
do Sul

A presença de adolescentes identificados com
as instituições Evangélicas varia entre 35%
(Rio Grande do Sul) e 75% (Amazonas). Desse
modo, a presença dos Evangélicos nas Unidades
Socioeducativas só se justifica com a proporcionalidade medida entre os grupos religiosos
atuantes, no Amazonas. A representatividade
dos católicos varia entre 9,9% (Rio Grande do
Sul) e 18,8% (Mato Grosso do Sul). Quanto
aos Espíritas Kardecistas, os percentuais variam
entre 0% (Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e
Amazonas) e 2,8% (Rio Grande do Sul).

Vale ressaltar a importância das religiões
Umbanda e Candomblé no Rio Grande do Sul
(14,2%), na Bahia (4,4%) e no Rio de Janeiro
(1,5%), justificando a presença dessas religiões nestes Estados. Além disso, há entre 25%
(Amazonas) e 35% (Rio Grande do Sul) de
adolescentes que não se identificam com uma
religião, ou se se identificam, não sabem qual
religião. Para estes não é pensada uma política
de respeito a sua “não crença”, mas ao contrário, o discurso dos agentes institucionais
sinaliza para a apresentação de alternativas
religiosas, como se esses jovens não tivessem
sido expostos ao contato com grupos religiosos antes de ingressarem no Sistema.
Quanto a identificação religiosa do adolescente é resultado da socialização doméstica
e quanto ela é resultada de outros processos
de convivência e escolha do próprio jovem? A
pergunta seguinte foi saber se a religião que
o jovem se identificava era a mesma dos seus
46
pais ou responsáveis. Em 67% dos casos a
religião do adolescente é a mesma da religião
dos pais. Significa que em praticamente metade dos casos, considerando todos os adolescentes, há a transmissão da cultura religiosa
intrafamiliar. Portanto, a metade dos jovens
estudados reproduzem no sistema socioeducativo a religião dos pais, 25% optam por uma
religião diferente da dos pais e em torno de
25% não se identificam com nenhuma religião.
Esses resultados, no entanto, dependem da
religião com que o jovem se identifica. Veja
a tabela 18:
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Religião que os Adolescentes se
Identificam, segundo a religião dos
responsáveis (Tabela 18)
Religião que os Jovens
se identificavam
Ig. Católica
Evangélica
Sem religião
Espiritismo Kardecista
Umbanda / Candomblé
Não sabe qual
Outros
Sincretismos
Total

Esta era a religião do seu(s)
responsável(is)?
Sim
Não
20%
80%
29,2%
70,8%
33,3%
66,7%
40%
60%
63,6%
36,4%
60%
40%
75%
25%
100%
33%
67%

Os pais católicos são os que mais conseguem
transmitir suas culturas religiosas para os seus
filhos; seguidos dos evangélicos e dos espíritas.
No entanto, chama atenção o fato de que
em 63,6% dos casos em que os adolescentes
são das religiões de origem africana, esta foi
uma escolha diferente da tradição familiar.
Portanto, revela uma efetiva identidade dos
adolescentes com estas religiões. Outro ponto que merece destaque é o fato de que em
66,7% dos casos os jovens que se dizem “sem
religião” afirmam ter pais que não partilham
de nenhum credo.
A tabela 19 mostra a relação entre a religião
dos filhos e a dos pais.
Um resumo dos dados da Tabela 19, sem
entrar em todos os detalhes que eles contêm,
é a constatação de que os adolescentes são
capazes de escolher e decidir sob que credo

religioso seguir, pois conhecem as outras
religiões. Assim, 28,2% dos adolescentes que
se reconheciam evangélicos tinham pais católicos, umbandistas/candomblecistas ou sem
religião; 24,3% dos jovens que se identificavam
com o catolicismo, tinham pais evangélicos e
sem religião; 40% dos espíritas, eram de pais
católicos ou umbandistas / candomblecistas.
Dessa forma, se as famílias são capazes de
reproduzir, em quase 50% a cultura religiosa familiar nos filhos, há um contingente de adolescentes que adota seu próprio credo, de acordo
com as crenças existentes na sociedade.

Importância da Religião
Se 72% dos adolescentes se identificava com
alguma religião, somente 61,1% consideravam
a religião importante em suas vidas, independente do Estado, antes de ingressar no Sistema
Socioeducativo. Veja o cruzamento dessas
duas variáveis na Tabela 20:
Os resultados mostram que metade dos adolescentes (49,7%) se identificava com uma
religião e considerava a religião importante.
Esse é o grupo de adolescentes do qual se espera que manifeste o desejo ou a necessidade
de assistência religiosa, ao mesmo tempo que
é o grupo mais capaz de lidar, por si mesmo,
com suas necessidades religiosas sem o auxílio de um assistente religioso. Os demais,
em 35% dos casos, não consideram a religião
importante em suas vidas, ainda que em metade desses casos se identifiquem com uma

Religião que os Adolescentes se Identificavam, segundo a Religião dos Pais (Tabela 19)
Religião de
Identificação

Evangélica

Evangélica
Ig. Católica
Espiritismo Kardecista
Umbanda / Candomblé
Sem religião
Não sabe qual
Sincretismos
Outros
Total

10,8%
0,0%
17,4%
44,2%
30,8%
0,0%
0,0%
15,1%

Igreja
Católica
9,6%
20,0%
34,8%
32,7%
23,1%
0,0%
25,0%
17,3%

Religião dos Pais
sabe/
Umbanda / Mesma do Não
Não tem
Candomblé
filho
religião
4,4%
0,0%
20,0%
0,0%
11,5%
0,0%
0,0%
0,0%
4,8%

71,8%
75,7%
60,0%
34,8%
0,0%
15,4%
100%
25,0%
48,3%

11,1%
10,8%
0,0%
4,3%
9,6%
30,8%
0,0%
25,0%
11,1%

Outros
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
1,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,7%

Não
respondeu
2,2%
2,7%
0,0%
8,7%
0,0%
0,0%
0,0%
25,0%
2,6%

Identificação com uma Religião, segundo Importância da Religião (Tabela 20)
Importância da Religião
Sim

Não

Total

Não sei

Sim

49,7

17,3

2

69

Não

8,5

16,7

1,3

26,5

Não sei

2,9

1,3

0,3

4,6

Total

61,1

35,3

3,6

100

religião; em 11,4% os adolescentes consideram
a religião importante nas suas vidas, mas não
sabem com qual grupo religioso eles se identificam. Estes são, possivelmente, os casos de
sincretismo ou de “espiritualidade”, em que
a definição da identidade religiosa ainda não
está definida. Esses adolescentes são os mais
suscetíveis frequentemente a grupos religiosos
diferentes ou a todas as atividades religiosas
propostas; e, por último, há um grupo de 3,6%
de adolescentes que não sabe se a religião é importante em suas vidas. Esses também podem
ser bastante suscetíveis à oferta religiosa.
Nesse sentido, para metade dos adolescentes
entrevistados a importância conferida à religião e a constituição de uma identificação
religiosa não os afastou ou impediu de cometer
atos “em conflito com a Lei”. Esses resultados
demonstram que a religião pode ser um suporte para os adolescentes internados, mas não
é, necessariamente, sua “salvação”.

Frequência aos grupos religiosos
Além de perguntar se os adolescentes se
identificavam com alguma religião, e se a
consideravam importante em suas vidas, foi
perguntado também se os jovens frequentavam as instituições religiosas. Em 71,5% dos
casos, os adolescentes costumavam frequentar instituições religiosas, independente do
Estado. No entanto, a frequência às instituições religiosas variou, significativamente, de
acordo com a religião a que o jovem mais se
identificava. Veja a Tabela 21:
Os dados mostram, em mais de 90% dos casos, que os adolescentes evangélicos, que são
a maioria nos Sistemas estudados, frequenta-

vam as instituições religiosas. Esse percentual
é muito próximo daqueles identificados com
as religiões de origem africana. Isso demonstra que a ausência de grupos desta tradição
religiosa é uma lacuna extremamente grave,
já que os adeptos dessa vertente mostram-se
participativos das suas instituições religiosas.
O percentual de espíritas que frequentam suas
instituições também é alto e o de católicos é
o mais baixo entre as religiões representadas
nos Sistemas. No entanto, chama atenção
o fato de que em 60% dos jovens que não
sabiam com qual religião se identificavam e
quase 40% dos casos de jovens que afirmam
não ter religião, afirmaram serem frequentadores das instituições religiosas.
Religião de Identificação, segundo Frequência
a Instituições Religiosas (Tabela 21)
Religião de
Identificação

Frequência a instituições
religiosas?
Não

Sim

Evangélica

8,9%

91,1%

Umbanda / Candomblé

13,0%

87,0%

Espiritismo Kardecista

20,0%

80,0%

Ig. Católica

35,1%

64,9%

Não sabe qual

38,9%

61,1%

Sem religião

60,5%

39,5%

Sincretismos

50,0%

50,0%

Outros

25,0%

75,0%

Total

28,5%

71,5%

Esses dados podem ser derivados da existência
um “constrangimento” dentro de seus grupos
familiares para a participação “na Igreja”. No
entanto, eles demonstram também que os
jovens que se dizem “não religiosos” ou sem
uma identificação religiosa tiveram uma socialização religiosa, ou seja, tiveram passagem
por grupos religiosos e conhecem as tradições
religiosas das suas famílias.
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Todos estes dados nos mostram, uma vez mais,
que a identificação de um grupo religioso, a
atribuição de importância à religião e a frequência aos grupos religiosos não são suficientes
para criarem obstáculos a práticos de delitos.
Não está na religião o cerne da questão e
da “delinquência” juvenil. Não foi por falta
de religião que os adolescentes acabaram
cometendo atos delituosos e ingressando no
Sistema Socioeducativo.
Além disso, se questionou com que frequência
os adolescentes frequentavam as instituições
religiosas. Em 31,5% dos casos os adolescentes
frequentavam mais de uma vez por semana;
em 38,8% a frequência era semanal e em 30%
a frequência era ou mensal ou eventual, independente da religião com que o adolescente se
identificava. Significa, se é verdade que há um
grupo de adolescentes que frequentava com
bastante assiduidade os grupos religiosos, por
outro lado, que há um contingente igualmente
significativo de adolescentes que não costumavam frequentar estes grupos.
Através de um cruzamento entre a frequência
às instituições religiosas e a importância que a
religião tinha para o adolescente, foram construídos quatro grupos de adolescentes:
1. o primeiro formado pelos adolescentes
que consideravam a religião importante em
suas vidas e que frequentava sua instituição
religiosa uma ou mais vezes na semana,
denominado de religioso participante, perfazendo 42 %;
2. o segundo com os adolescentes que
consideravam a religião importante em
suas vidas, mas pouco frequentavam
(mensalmente, anualmente, ou esporadicamente) as instituições religiosas ou não
as frequentavam, denominado de religiosos,
totalizando 20%;
3. o terceiro formado pelos adolescentes
que não consideravam a religião importante em suas vidas ou que não sabiam

se a religião era importante e que, ainda
assim, frequentavam as instituições religiosas uma ou mais vezes na semana,
denominados de não religiosos participantes,
englobando 10%;
4. o último grupo é formado pelos adolescentes que não consideravam a religião
importante em suas vidas e que pouco frequentavam (mensalmente, anualmente ou
esporadicamente) as instituições religiosas
ou não as frequentavam, denominados não
religiosos, incluindo 28%.
Observe que o grupo de adolescentes mais
frequente nas Unidades é dos “religiosos
participantes” e não dos “não religiosos”,
evidenciando, que a prática de atos delituosos
ocorreu independente da presença ou ausência
da religião na vida dos adolescentes.
Um último ponto a observar é com quem os
adolescentes frequentavam as instituições
religiosas. Em quase 70% era um parente a
companhia mais frequente dos adolescentes:
em 44,5% estes parentes eram os pais ou responsáveis e em 24,3% eram outros parentes.
Os amigos representam 18% das companhias e
os jovens iam sozinhos em 13,3% dos casos.
Portanto, não é possível desmerecer a importância da família (responsáveis e demais parentes) no que tange à religião do adolescente. Por
outro lado, em praticamente 30% dos casos, os
adolescentes demonstram autonomia frente à
família para a frequência aos grupos religiosos
e, como visto, em 50% dos casos, a autonomia
é de escolha do credo religioso. Portanto, se a
família é um elemento transmissor da cultura
religiosa, não significa que os adolescentes
não tenham capacidade de escolher e optar
pelo caminho religioso ou não religioso, que
eles desejam seguir.

Outras Práticas
O último quesito abordado sobre a religião
dos adolescentes antes deles ingressarem

Atividades Religiosas e Significância,
segundo Grupo Religioso (Listagem 11)
%

Grupo
Religioso
47
(Sig.)

Oração / Prece / Reza

81,4

0

Cultos / missas

77,3

0

Leitura da Bíblia

67,9

0,125

Festas religiosas

58,1

0

Grupo Jovem /
Evangelização / Catecismo
Leitura de livros ou textos
Religiosos
Coral Religioso /
Atividades Musicais
Religiosas

51,9

0,013

45,6

0,413

33,8

0,068

Oferendas / Obrigações

29,1

0

Retiros Espirituais

23,9

0,051

Trabalhos Sociais /
Assistenciais Religiosos

16,6

0,001

Outras Atividades

De todas as “outras atividades” quatro se destacam por serem proporcionalmente comuns a
todas as religiões: Leitura da Bíblia, Leitura de
Livros ou Textos Religiosos, Coral Religioso /
Atividades Musicais Religiosas e Retiros Espirituais. Entretanto, em todas as demais práticas,
há distinções entre os grupos religiosos:
Em relação à Oração, Prece e Reza, veja a
Tabela 22:
Religião de Identificação, segundo Prática
de Oração / Prece / Reza (Tabela 22)
Religião de Identificação

Não

Sim

0%

100%

Evangélica

9,6%

90,4%

Umbanda / Candomblé

8,7%

91,3%

Ig. Católica

29,4%

70,6%

Sem religião

34,3%

65,7%

Não sabe qual

27,8%

72,2%

0%

100%

Espiritismo Kardecista

Sincretismos
47 Os valores mostram
o resultado dos testes de
Qui-Quadrado indicando
a significância da relação
entre os grupos religiosos
identificados pelos adolescentes e a participação nas
atividades elencadas.

Oração / Prece / Reza

Outros
Total

0%

100%

18,6%

81,4%

Adolescentes Evangélicos, Kardecistas e Umbandistas/Candomblecistas em 90% dos casos
ou mais já tinham orado ou rezado, antes de

entrarem no Sistema Socioeducativo; o mesmo
não ocorre com Católicos, com os que não
sabem com qual religião se identificam e com
os que se dizem “sem religião”. Nestes casos,
o percentual de adolescentes que já oraram ou
rezaram cai para a faixa entre 65% e 75%. Se
por um lado o quantitativo de católicos que
oram pode ser considerado baixo em relação
às outras religiões; por outro lado, o número
de jovens sem uma definição clara religiosa e,
mesmo, que se consideram sem religião, mas
que já rezaram, é alto.
Em relação aos cultos e missas, veja a Tabela 23:
Religião de Identificação, segundo
Frequência a Cultos / Missas (Tabela 23)
Religião de Identificação

Cultos / missas
Não

Sim

Evangélica

7,5%

92,5%

Ig. Católica

17,1%

82,9%

Umbanda / Candomblé

39,1%

60,9%

Espiritismo Kardecista

40%

60%

Sem religião

40,8%

59,2%

Não sabe qual

44,4%

55,6%

50%

50%

Sincretismos
Outros
Total

25%

75%

22,7%

77,3%

A participação em cultos ou missas é uma
prática propriamente de católicos e evangélicos. Não surpreende, portanto, que um maior
percentual de adolescentes desses dois grupos
religiosos já tenham tido a experiência de
participar de cultos ou missas que os demais.
No entanto, mesmo entre os adolescentes de
outros grupos religiosos, o percentual de adolescentes que já havia ido a um culto ou missa
não é inferior a 50%, revelando algum nível de
trânsito religioso (frequência à atividade de
outra religião).
Em relação às festas religiosas, veja a Tabela 24:
Chama atenção o percentual de umbandistas
e candomblecistas (91,3%) que afirmam já
terem participado de festas religiosas. Como
visto, esses adolescentes também afirmam
ter o hábito de orar, além de terem uma alta
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frequência aos seus grupos religiosos. Essas
três informações analisadas conjuntamente
revelam uma efetiva adesão aos ritos e práticas
destas religiões. Católicos, Evangélicos e Kardecistas apresentam uma mesma proporção
de participação em festas religiosas (cerca
de 60% a 70%), seguidos dos que não sabem
ou não têm religião em patamares que não
chegam a 40%.

cultos, dirigidos a todos os fiéis e não nos
trabalhos necessariamente dirigidos a eles.
Novamente, chama atenção o percentual
dos sem religião (42,3%) e os que não sabem qual a religião se identificam (38,9%)
que já haviam participado de atividades de
evangelização.

Religião de Identificação, segundo
Participação em Festas Religiosas (Tabela 24)

Religião de Identificação, segundo Prática
de Oferendas / Obrigações (Tabela 26)

Religião de Identificação

Festas religiosas
Não

Sim

Umbanda / Candomblé

8,7%

91,3%

Ig. Católica

32,4%

67,6%

Evangélica

35,1%

64,9%

40%

60%

Sem religião

62,3%

37,7%

Não sabe qual

72,2%

27,8%

Sincretismos

100%

0%

Outros

25%

75%

41,9%

58,1%

Espiritismo Kardecista

Total

Em relação à Evangelização / Catecismo:
Religião de Identificação, segundo
Participação em Grupo Jovem /
Evangelização / Catecismo (Tabela 25)
Religião de Identificação

Grupo Jovem /
Evangelização / Catecismo
Não

Espiritismo Kardecista
Evangélica

Sim

20%

80%

38,3%

61,7%

Ig. Católica

48,5%

51,5%

Umbanda / Candomblé

69,6%

30,4%

Sem religião

57,7%

42,3%

Não sabe qual

61,1%

38,9%

Sincretismos

100%

0%

Outros

25%

75%

48,1%

51,9%

Total

Os Kardecistas, embora sejam em percentual pequeno no Sistema, são os que
mais passaram por atividades de evangelização e catecismo; os Evangélicos vêm
em segundo lugar (61,7%), seguidos pelos
católicos (51,5%). Esse resultado mostra
que provavelmente os adolescentes católicos e evangélicos estavam nas missas e nos

Em relação às oferendas e obrigações:

Religião de Identificação

Oferendas / Obrigações
Não

Sim

Umbanda / Candomblé

21,7%

78,3%

Evangélica

67,7%

32,3%

Ig. Católica

76,5%

23,5%

80%

20%

Sem religião

84,3%

15,7%

Não sabe qual

83,3%

16,7%

Sincretismos

100%

0%

Outros

100%

0%

Total

70,9%

29,1%

Espiritismo Kardecista

Se a ida a cultos ou missas é uma prática
associada à Igreja Católica e às Igrejas
Evangélicas, a prática de oferendas e obrigações está associada às religiões de origem
africana. Por isso, não é de estranhar que
quase 80% dos adolescentes identificados
com estes grupos já tenham realizado tais
práticas. Por outro lado, chama atenção o
fato de católicos, evangélicos e espíritas,
ainda que em patamares menores, já tenham participado desses tipos de rituais
religiosos. Esses resultados confirmam que
a identificação com um grupo religioso não
elimina a possibilidade de o adolescente já
ter participado de outras práticas religiosas,
ou seja, do trânsito religioso. Outra hipótese
são as conversões religiosas. Adolescentes
identificados com as religiões afrodescendentes podem ter sidos convertidos tanto
para o catolicismo, quanto para as igrejas evangélicas. Uma ou outra hipóteses
confirmam, entretanto, a passagem dos
adolescentes por diferentes credos antes de
ingressarem no Sistema.

Os dados mostram que Evangélicos, Espíritas
e membros das religiões de matriz africanas
são os adolescentes que mais já participaram
anteriormente de outras práticas religiosas.
Além disso, confirmando as informações relativas à participação nas instituições religiosas, os adolescentes que afirmam não terem
religião ou que não sabem com qual religião
se identificam já participaram de até oito das
atividades listadas, sendo a média de três, no
primeiro caso, e quatro no segundo.

Religião de Identificação, segundo
Participação em Trabalhos Sociais
e Assistentes Religiosos (Tabela 27)
Religião de Identificação
Evangélica
Espiritismo Kardecista

Trabalhos Sociais /
Assistenciais Religiosos
Não

Sim

75,9%

24,1%

80%

20%

91,2%

8,8%

Umbanda / Candomblé

91,3%

8,7%

Sem religião

92,9%

7,1%

Não sabe qual

94,4%

5,6%

Sincretismos

50%

50%

Outros

25%

75%

83,4%

16,6%

Ig. Católica

Total

*

*

*

Os jovens retratados na pesquisa em sua grande maioria têm uma identificação religiosa e
os que não têm não deixam de ter tido alguma
socialização religiosa, expressa tanto na frequência a grupos religiosos quanto a outras
práticas religiosas. Esses resultados sinalizam
para o fato de que as atividades religiosas não
são estranhas aos adolescentes, como também
não são uma novidade. Os jovens conhecem
as diversas religiões e, em metade dos casos,
escolhem ter crenças diferentes das dos seus
pais ou por não tê-las. Ao mesmo tempo, esse
trato com a cultura religiosa permite aos jovens
lidarem com suas crenças, credos e ritos, dentro das Unidades Socioeducativas, de forma
independente dos grupos religiosos.

Dois grupos religiosos se destacam: os Evangélicos e os Espíritas. Enquanto os segundos têm
nos trabalhos assistenciais um ponto central
de sua doutrina, o mesmo não ocorre com
os primeiros. Mesmo assim, há muito mais
adolescentes evangélicos ativos socialmente
do que católicos.
Consideradas as dez formas de “outras participações”, verificou-se qual a média destas atividades por cada adolescente. O resultado foi
de quatro atividades, sendo que somente 7,8%
não tinham participado de nenhuma atividade; por outro lado, metade dos adolescentes já
havia participado de cinco ou mais atividades.
Veja a Tabela 28 com a discriminação desses
resultados por grupo religioso:

Por outro lado, quem é mais suscetível de
sentir o desejo, a vontade ou a necessidade
de recorrer ao suporte de um grupo religioso,
durante sua internação no Sistema: o jovem

Quantidade de Outras Participações, segundo Religião de Identificação (Tabela 28)
Mínimo

Média

Máximo

N

Evangélica

Religião de Identificação

0

5

9

136

Espiritismo Kardecista

2

5

8

5

Umbanda / Candomblé

3

5

8

23

Ig. Católica

0

4

9

37

Não sabe qual

0

4

8

18

Sincretismos

3

4

4

2

Sem religião

0

3

8

81

Outros

3

6

8

4

Total

0

4

9

306
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que tem clareza do seu credo e que teve uma
intensa participação em sua instituição religiosa, ou seja, os “religiosos participantes”, ou ao
contrário, aqueles que tiveram algum contato
religioso, mas não tem ainda certeza da importância da religião em suas vidas? Essa resposta
pode ser tanto ambos ou nenhum deles.
O sentimento de “necessidade religiosa”, ou
seja, de apoio ou suporte de um religioso é algo
que diz respeito ao momento do indivíduo em
identificar tal necessidade em sua vida. Alguns
identificam essa necessidade outros não e essa
identificação é independente de serem ou
não religiosos (embora neste segundo caso,
a chance tenda a ser maior) e de estarem ou
não internados.
Após essa caracterização vejamos como ocorrem as questões relativas à religião na vivência
dos adolescentes no interior das unidades.

Na Unidade
O estudo da importância da religião no interior
das Unidades foi dividido em dois conjuntos
de perguntas. O primeiro buscava identificar
o que o adolescente realizava em seu tempo
livre e o que ele gostaria de realizar, de modo
a captar tanto a importância da religião
para os jovens entre todas as atividades por
eles realizadas quanto identificar se havia
a demanda espontânea por mais ou novas
atividades religiosas. No segundo conjunto
de informações foi investigada a participação
dos adolescentes nas atividades de assistência
religiosa, propriamente ditas.

Tempo Livre
Uso do Tempo Livre
Para saber o que os adolescentes mais gostavam
de fazer no seu tempo livre foi formulada uma
pergunta aberta em que eles tinham três possibilidades de resposta. Veja a listagem com as
atividades mais desejadas pelos adolescentes:

Atividades Realizadas no Uso do Tempo
Livre (Listagem 12)
Uso do Tempo Livre

N = 304

% de48
Casos

1. Jogos/Atividades Esportivas

225

74

2. Cursos

167

54,9

3. TV/Filme

81

26,6

4. Escola

66

21,7

5. Atividades Culturais

35

11,5

6. Trabalho

32

10,5

7. Dormir/Descansar

26

8,6

8. Não fazer nada

25

8,2
8,2

9. Atividades religiosas

25

10. Convivência/Conversar

21

6,9

11. Leitura

15

4,9

12. Ouvir músicas/rádio

13

4,3

13. Outro

11

3,6

Total

742

244,1

Das treze atividades listadas, as atividades religiosas foram, apenas, a nona mais votada. As
duas primeiras são as atividades voltadas para
o lazer e para algum tipo de formação ou especialização para o trabalho. A integração das
atividades religiosas na rotina institucional,
como mencionado pelos agentes institucionais
(ver Capítulo 3) pode acarretar uma incapacidade de os adolescentes as perceberem com
algo a ser realizado no “tempo livre”, ou seja,
uma opção entre outras, inclusive a de não
participar. Esta pode ser uma explicação para a
sua baixa indicação neste item? De todo modo,
essa não é uma atividade que os adolescentes
afirmam preferir no uso do “tempo livre”.

Do que Sentem Falta
O próximo item foi tentar identificar o que
os adolescentes mais sentem falta dentro das
Unidades. Novamente, a pergunta foi aberta
com possibilidade de três respostas para cada
adolescentes (Veja a listagem 13).
Os resultados mostram algo não tão surpreendente: o que mais os sentem falta no
sistema socioeducativo é da família. Em parte
este resultado mostra que os adolescentes
têm família, mas que falta o contato com
ela. Esta ausência de contato pode ser um
resultado tanto da distância (centralização)

48 Cada um dos 304
adolescentes entrevistados
pode registrar até três repostas. Assim, 225 adolescentes disseram que o que
mais gostam de fazer são
“jogos/atividades esportivas” o que representa 74%
do total.

Atividades que os Adolescentes Sentem
Falta nas Unidades (Listagem 13)
Atividades que os Adolescentes
Sentem Falta

N = 286

% de
Casos

1. Família

142

49,7

2. Atividade física esportiva/Jogos

95

33,2

3. Cursos

67

23,4

4. Liberdade

63

22,0

5. Visita/Visita íntima

38

13,3

6. Filme/TV/Rádio

30

10,5

7. Outro

26

9,1

8. Cigarro/Bebida

19

6,6

9. Convivência/Festas

18

6,3

10. Computador/Internet

13

4,5

11. Educação/Escola

12

4,2

12. Acessórios pessoais

12

4,2

13. Não sente falta de nada

12

4,2

14. Trabalho

10

3,5

15. Atividades Culturais

8

2,8

16. Atividades religiosas

2

0,7

567

198,3

Total

Outro ponto importante são os resultados
de “cursos” (23,4%) e “atividades física, esportivas/jogos” (33,2%); foram as atividades
mais indicadas e ficaram entre as que os
adolescentes mais gostam de fazer no tempo
livre e, ao mesmo tempo, as segunda e terceira
opções entre o que sentem mais falta. Portanto, esses resultados reafirmam a necessidade
de ampliação dessas atividades nas Unidades
Socioeducativas.
Um último comentário refere-se às atividades
religiosas. Menos de 1% dos adolescentes
afirmou sentirem falta de atividades religiosas.
Isso não se deve ao fato de os adolescentes não
serem religiosos ou não terem tido experiências
religiosas anteriores à entrada nas Unidades

Socioeducativas ou ainda de não valorizarem
a religião. Ao contrário, pelo visto até aqui é
que há uma superexposição dos adolescentes a
diferentes e longas atividades religiosas inseridas nas dinâmicas institucionais das Unidades.
Assim como os adolescentes podem tender a
não considerar as atividades religiosas como
algo que eles realizam no tempo livre, também
é possível que eles afirmem não sentirem falta
delas, pois elas já estão presentes nas Unidades, ainda que nem sempre de acordo com o
credo e a vontade do jovem.

Se pudesse escolher atividades no
tempo livre, o que Escolheria?
Por último foi perguntado aos adolescentes
o que eles gostariam de fazer se pudessem
escolher como utilizar seus tempos livres. Assim como as demais questões, a pergunta foi
aberta com três opções de respostas.
Atividades que os Adolescentes Desejam
Fazer no Tempo Livre (Listagem 14)
Escolha de Atividades para
o Tempo Livre
Atividade física esportiva/
Jogos

N = 286

% de Casos

138

48,3

Cursos

138

48,3

Educação/Escola

41

14,3

Liberdade

32

11,2

Trabalho

31

10,8

Filme/TV/Rádio

25

8,7

Computador/Internet

21

7,3

Atividades Culturais

21

7,3

Convivência/Festas

18

6,3

Não sente falta de nada

14

4,9

Outro

14

4,9

Família

11

3,8

Visita/Visita íntima

11

3,8

Atividades religiosas

10

3,5

Cigarro/Bebida

4

1,4

Acessórios pessoais

2

1,0

531

186

Total

O mesmo padrão se repete em relação às outras
questões: “atividade física, esportivas / jogos”
e “cursos” se destacam das demais, portanto,
a opção dos adolescentes recai, uma vez mais,
para atividades de lazer e formação. Por outro
lado, as atividades religiosas não chegam a 5%
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das Unidades em relação à localidade onde
os adolescentes moram; quanto do pouco
tempo, durante a semana, que os adolescentes podem ficar com seus familiares. Nesse
sentido, questiona-se se o regime de privação
de liberdade total é o mais adequado para
uma política socioeducadora. Reforçam esta
posição as respostas sobre liberdade (22%) e
visita íntima (13,3%), evidenciando a necessidade de maior troca afetiva e de liberdade por
parte dos adolescentes.
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das intenções de ocupação do tempo livre dos
jovens. Como grande parte dos adolescentes é
religiosa e como há uma grande oferta de trabalhos religiosos nas Unidades, o mais provável
é que eles já se sintam contemplados com as
atividades desenvolvidas e desejem outras formas
de ocupação do tempo livre.
Este “sentir-se contemplado” não significa que
os direitos dos adolescentes são respeitados,
mas tão somente, que as atividades religiosas
já existem e que os jovens desejam outros
tipos de atividades, basicamente, de lazer e
formação. Enquanto os adolescentes estão
preocupados em realizarem cursos e com a
falta dos mesmos, os agentes institucionais
preocupam-se em não deixar de oferecer alternativas religiosas para os adolescentes.

Participação nas Atividades
Religiosas
Participação nas Atividades Religiosas
O primeiro ponto a ser identificado é se o
adolescente participa das atividades religiosas
da sua Unidade. O resultado é que 85% dos
adolescentes participam, embora 26,5% tenham afirmado não ter religião. Esse resultado
varia tanto por Estado quanto por religião com
que os adolescentes se identificavam antes de
ingressarem no Sistema.
Em relação aos Estados, à exceção do Rio Grande
do Sul, em todos os demais, cerca de 90% dos
adolescentes afirmaram participar de atividades
de assistência religiosa. No estado sulista, o
percentual de adolescentes não participantes
(22,5%) é muito próximo ao de adolescentes que
afirmam não ter religião (25,5%). No entanto, no
Rio Grande do Sul, há também um contingente
significativo de jovens (14,2%) que se identificam com as religiões de origem africana e que
não são atendidos por nenhum grupo religioso
desta origem. Portanto, praticamente 40% dos
adolescentes não teriam motivos para estarem na
assistência religiosa contra os 22,5% que afirmam
não participar.

Além disso, mesmo com a identificação de
adolescentes que costumavam frequentar atividades religiosas antes de ingressar nas Unidades do Sistema Socioeducativo, os percentuais
de adolescentes que se identificavam com
alguma religião (72%), que valorizavam a religião em suas vidas (61%) e que frequentavam
às instituições religiosas (71%) não justificam
uma participação tão ostensiva às atividades
de assistência religiosa, a não ser que as mesmas tenham um caráter compulsório e não
facultativo como prevê a legislação. Significa
que a alta participação não está relacionada
à necessidade que o adolescente manifeste
em ser assistido em suas necessidades religiosas e espirituais. Com o perfil de adolescente
traçado anteriormente, mostra-se improvável
que quase 90% dos jovens manifestem, simultaneamente, o desejo de serem assistidos em
suas necessidades religiosas.
Participação nas Atividades
de Assistência Religiosa, segundo
Estados da Federação(Tabela 29)
Estados da Federação

Participação nas Atividades
de Assistência Religiosa
Não

Amazonas

Sim

5%

95%

8,8%

91,2%

Mato Grosso do Sul

9,4%

90,6%

Bahia

11,1%

88,9%

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

22,5%

77,5%

Total

15,2%

84,8%

Em relação à religião de identificação do
adolescente, percebe-se que os espíritas e os
evangélicos são os que mais afirmam participar
das atividades. Em parte esse resultado reflete
o fato de que para os adolescentes evangélicos
há uma grande oferta de grupos nas Unidades;
para os espíritas, deve-se considerar que eles
não representam 2% do total de adolescentes
entrevistados. Dessa forma, o percentual de
participação deve ser relativizado.
Para todos os outros grupos religiosos, o patamar de participação varia entre 75% e 80%. A
única exceção são os adolescentes da Umbanda
/Candomblé que, em pouco mais da metade

Participação nas Atividades de Assistência
Religiosa, segundo Religião de Identificação
(Tabela 30)
Religião de Identificação

Participação nas
Atividades de Assistência
Religiosa
Não

Sim

Evangélica

2,2%

97,8%

Ig. Católica

21,6%

78,4%

Espiritismo Kardecista

0%

100%

Umbanda / Candomblé

47,8%

52,2%

Sem religião

23,8%

76,3%

Não sabe qual

22,2%

77,8%

0%

100%

Sincretismos
Outros
Total

25%

75%

15,2%

84,8%

Além disso, há uma sobredeterminação nos
dados: o maior percentual de adolescentes
identificados com os cultos de origem africana
está no Rio Grande do Sul e é nas Unidades
desse estado que os adolescentes têm mais
oportunidade em não participar das atividades
de assistência religiosa. A questão que se coloca então é: o sistema no Sul é mais permissivo
à não participação dos jovens; os adolescentes
identificados com as religiões africanas conseguem fazer valer os seus direitos; ou ambas as
questões são válidas?
Se por um lado esses dados revelam uma indicação de “imposição” institucional das atividades de assistência religiosa, o que faz com que
90% dos adolescentes participem nos Estados;
por outro lado, revela também alguma efetiva
abertura para a possibilidade de não participação daqueles que desejam não participar,
principalmente no Rio Grande do Sul.
Há ainda precisa ser questionado o sentido de
“participar”. Através do registro fotográfico
foi possível identificar que adolescentes estavam nas atividades, mas não “participavam”

delas, ou seja, estavam no ambiente onde a
atividade religiosa estava ocorrendo, mas não
estavam efetivamente atentos ao que estava
ocorrendo. O mesmo pode ser dito quando a
atividade se desenvolve na grade da cela. Como
um adolescente não participa quando outro
está “recebendo a palavra”? Portanto, afirmar
que a participação é alta ou que o jovem não
participa da atividade pode fornecer uma
impressão diferente do que de fato ocorre nas
Unidades. Nesse sentido, foi perguntado aos
adolescentes o que ocorria quando a atividade
religiosa era de um grupo religioso diferente
daquele com que ele se identificava. É o que
se verá no próximo item.

Quando a Religião é diferente da sua?
Somente responderam a esta pergunta 76% dos
adolescentes que participam das atividades de
assistência religiosa e afirmaram participar de
atividades de grupos religiosos diferentes dos
que têm identificação. Veja o quadro abaixo
com as respostas mais frequentes:
Opções quando a Religião é Diferente da
Sua (Listagem 15)
N = 232

% de
Casos

Você participa da atividade para
escutar uma palavra de esperança
ou consolação

153

65,9%

Você participa porque gosta de
todas as religiões

65

28%

Você participa da atividade para
encontrar pessoas amigas com
quem conversar

59

25,4%

Outro

50

21,6%

Você participa porque não tem
outra opção

25

10,8%

Você participa da atividade para
receber lanche ou presente

6

2,6%

358

154,3%

Lista de Opções

Total

O principal motivo para que um adolescente
participe de uma atividade religiosa diferente da
sua é a de poder escutar uma palavra de esperança e consolação. Os adolescentes valorizam
o discurso consolador das religiões, mesmo
que não seja a sua. Esta valorização pode ser o
resultado da identificação que eles têm com o
universo religioso antes de ingressarem no Siste-
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dos casos, afirmam participar das atividades. Se
por um lado esse percentual é baixo, em comparação com a participação dos adolescentes
das demais religiões, por outro, metade destes
adolescentes participa de atividades religiosas
diferentes das que eles têm identificação.
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ma Socioeducativo. Além do mais, foi observado que os jovens passaram por experiências de
estarem em cultos diferentes dos seus antes de
ingressarem no Sistema Socioeducativo.
Essa interpretação é ratificada pela segunda
opção mais citada: o gosto por todas as religiões. A opção seguinte mostra o desejo de
“estar com o outro”, “escutar uma palavra”,
estar em uma “atividade religiosa” são elementos valorizados pelos adolescentes, mesmo
quando a atividade religiosa não é a que ele
tem mais identificação. Fica claro, no entanto,
que a participação nestas atividades contraria
o dispositivo que afirma dever a assistência
religiosa ser dirigida “de acordo com a crença”
do assistido. Assim, todos os adolescentes
que compõem os 76% que responderam a
esta questão demonstram que há um claro
desrespeito às suas crenças.
Além disso, as respostas dadas demonstram
que as atividades religiosas ocupam, de fato,
um espaço na dinâmica institucional das
Unidades: a de levar consolo e afeto aos adolescentes, em ambientes em que eles sentem
falta da família, de atividades de atividades
de lazer e de ocupações que deem a eles um
sentido de formação (cursos). A religião e os
religiosos são agentes que efetivamente podem
ocupar o espaço do consolo e do afeto para os
jovens. Mas não são os únicos. Seus familiares
também podem. O sentido de socioeducação
pressupõe o tratamento humanitário dos adolescentes, portanto, a privação de liberdade
não deve significar para os jovens, ausência
de espaços de convivência, afetividade e integração familiar e comunitária.
A internação não pode significar, para o adolescente, além de todas as restrições a que está
submetido, o constrangimento de ser submetido a atividades religiosas de crenças das quais
não partilha ou não valoriza em sua vida, para
poder escutar uma palavra de consolo e para
receber afeto. Esta situação é uma inversão no
sentido proposto para a assistência religiosa e
denota uma falta de atenção ao protagonismo

que os adolescentes têm na concepção de
socioeducação existente no Eca.

Desejo de não participação
Quando, no entanto, perguntados se já desejaram não participar de uma atividade de
assistência religiosa, 37,2% dos adolescentes
afirmam que gostariam, independente do
estado e da religião que o adolescente se
identifica. Este percentual é maior do que o de
adolescentes que afirmam não terem religião.
Portanto, demonstra uma insatisfação de
alguns adolescentes identificados com alguma religião, com as atividades de assistência
religiosa a que estão submetidos de outros
grupos religiosos diferentes do seu; ou mesmo
de não participar da atividade por não estar
com vontade no momento.
Abaixo estão todos os grupos religiosos citados pelos adolescentes dos quais eles não
gostariam de estar.
Religiões que os Adolescentes não desejam
Participar (Listagem 16)
Religiões

N = 79

% de Casos

Evangélica

40

50,8%

Católica

21

26,6%

TODAS

13

16,5%

Espiritismo

9

11,4%

Outros

4

5,1%

Umbanda/Candomblé

1

1,3%

Total

88

111,4%

A participação em atividades dos evangélicos
é a que mais desperta o desejo de não participação dos adolescentes, já que a maioria
das atividades é desta vertente religiosa e o
maior quantitativo é de adolescentes não
evangélicos (55,6%). Em seguida, vem a rejeição aos católicos. Uma explicação pode ser a
grande presença de evangélicos que não desejam participar das atividades dos católicos.
Vale ressaltar, no entanto, que os diretores
das Unidades valorizam e, de certo modo,
privilegiam a participação dos católicos nas
Unidades (ver Capítulo 3).

que metade deles já manifestou, em alguma
situação este desejo e que ele foi atendido.
O percentual encontrado neste item contrasta
com o de 15% dos jovens que afirmam não participar das atividades de assistência religiosa.
Portanto, a insatisfação com os trabalhos de
assistência religiosa demonstram ser maiores
do que aparentam. O próximo item verifica
se há outras atividades sendo oferecidas no
mesmo horário que as de assistência religiosa.
A existência dessas “outras atividades” é o que
poderia abrir a possibilidade de os adolescentes estarem ocupados em outros afazeres,
enquanto ocorre a atividade religiosa para
aqueles que a desejam.

Outras Atividades
Os espíritas despertam a rejeição de pouco
mais de 10% dos jovens e 16,5% dos adolescentes afirmam rejeitar TODAS as atividades
religiosas. Chama atenção também o fato de
um adolescente ter se referido a atividades da
Umbanda / Candomblé. Se há esta citação é
porque, possivelmente, alguma atividade religiosa destes grupos já ocorreu na Unidade.

49 As outras opções
foram: “termino participando, pois sou convencido pelo agente religioso”
(7,3%); “termino participando, pois sou convencido pelo funcionário da
instituição” (3,4%); “participo, pois sou obrigado
a fazê-lo” (3,9%); “outro”
(8,3%).

Perguntados, então, o que ocorre quando eles
manifestam o desejo de não participar de uma
atividade de assistência religiosa (pergunta
realizada somente para os que disseram ter o
desejo de não participar de alguma atividade
de assistência religiosa, ou seja, para 37,2%
dos adolescentes), a resposta quase unânime
foi: “meu desejo é respeitado e não participo”,
49
respondido por 85,4% dos jovens. Esse resultado significa que pouco mais da metade de
todos os adolescentes (53,6%) afirmam que
têm o seu desejo respeitado quando não desejam participar de uma atividade de assistência
religiosa. Vale ressaltar o que pode significar
o desejo de participar e não participar, como
discutido acima.
Esses resultados demonstram, em certa medida, um respeito à vontade de o adolescente
não participar. No entanto, não significa que
metade dos adolescentes desejem não participar de todas as atividades realizadas, mas

Perguntados se havia outra atividade ocorrendo no mesmo horário das atividades de assistência religiosa, a maioria (57,9%) afirmou que
não, ou seja, não havia escolha do que fazer
durante as atividades de assistência religiosa.
Os registros fotográficos revelam que não há
o que fazer quando os agentes religiosos vão
até as celas “levando a palavra” e todos os
adolescentes são obrigados a escutar o que é
dito; assim também quando se reúnem todos
os adolescentes e funcionários da Unidade
para uma celebração. Esse resultado, no entanto, variou conforme o Estado:
Atividades no Horário da Assistência
Religiosa, segundo os Estados
da Federação (Tabela 31)
Existem outras atividades
oferecidas no mesmo horário
Estados da Federação da assistência religiosa
Não

Sim

Rio de Janeiro

31,3%

68,7%

Rio Grande do Sul

51,2%

48,8%

Amazonas

80%

20%

90,6%

9,4%

Bahia

84,1%

15,9%

Total

57,9%

42,1%

Mato Grosso do Sul

Na Bahia, no Amazonas e no Mato Grosso do
Sul, entre 80% e 90% dos adolescentes afirmaram não contar com nenhuma outra atividade
na Unidade, durante as atividades de assistên-
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A participação em atividades dos católicos
é a que mais desperta o desejo de não participação dos adolescentes. Uma explicação
pode ser a grande presença de evangélicos
que não desejam participar das atividades dos
católicos. Vale ressaltar, no entanto, que os
diretores das Unidades valorizam e, de certo
modo, privilegiam a participação dos católicos nas Unidades (ver capítulo 3). Por outro
lado, a grande participação dos evangélicos
nas Unidades também pode acarretar um
desejo de não participação de todos os que
não se identificam com esta vertente religiosa
(55,6%). Se somadas todas as opções das
igrejas evangélicas, a rejeição a elas chega a
48%, ou quase a metade dos jovens.
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cia religiosa. Portanto, não há possibilidade
de participar de outras atividades, o que cria
um constrangimento para que o adolescente
termine participando das atividades ainda que
não queira. Não é de se estranhar, portanto, que
nesstes estados praticamente o mesmo percentual de adolescentes afirme participar das atividades. Os resultados do Rio Grande do Sul e do
Rio de Janeiro destacam-se frente aos demais
pelo grande percentual de jovens que afirmam
terem outras atividades durante a realização das
atividades de assistência religiosa.
O fato de haver outra atividade ocorrendo no
mesmo horário da assistência religiosa não acarreta em uma diminuição da frequência à mesma
no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul ocorre
algo semelhante: embora metade dos adolescentes afirme a existência de outras atividades, 77%
assistem as atividades religiosas. Mas o que ocorre paralelamente à assistência religiosa? Quando
há outras atividades, quais são elas? Veja a lista
de atividades na Listagem 17:
É surpreendente que a atividade mais desejada
e que mais os adolescentes sentem falta – jogos / atividades esportivas – é também a que
mais ocorre durante as atividades religiosas
e, mesmo assim, os adolescentes não deixam
de ir a estas últimas. A segunda opção mais
indicada é estar em frente à televisão, o que
pode ser realizado em outros horários e em
outras circunstâncias. Desse modo, a atividade
religiosa, independente do seu conteúdo, guarda um atrativo maior para os jovens na possibilidade que eles têm de estarem com outras
pessoas, de conversarem etc. Outra hipótese,

entretanto, é a de que a compulsoriedade das
atividades religiosas transforma a “escolha”
em uma inexistência de escolha sobre o que
fazer. Não é possível, entretanto, identificar
um padrão de comportamento, nesse caso,
tendo em vista a diversidade de práticas das
Unidades estudadas.
Atividades no Horário da Assistência
Religiosa (Listagem 17)
Atividades

N = 121

% de Casos

Jogo/Atividade esportiva

110

90,9%

TV/Filme/Música

35

28,9%

Cursos

16

13,2%

Lazer

10

8,3%

Trabalho

7

5,8%

Outros

7

5,8%

Escola

4

3,3%

Cuidados Pessoais

3

2,5%

Convivência

1

0,8%

193

159,5%

Total

Para buscar dirimir essa dúvida acima, foi
perguntado aos jovens, quando há conflito de
atividades, quem escolhe? Esta resposta varia
conforme o Estado.
Há claramente dois grupos: Rio de Janeiro e
Rio Grande do Sul onde ocorrem outras atividades durante a assistência religiosa e onde
os adolescentes têm mais espaço de decisão
se irão ou não participar destas atividades; e
Mato Grosso do Sul, Amazonas e Bahia, onde
o oposto ocorre: praticamente não há atividades e o espaço de escolha do adolescente
é bem menor. Deve-se lembrar aqui que o
“participar” pode significar tão somente estar
na atividade sem dar atenção à mesma.

Quem escolhe a atividade que os jovens devem participar?, segundo Estados da Federação
(Tabela 32)
Quem escolhe a atividade que
os jovens devem participar?
Adolescente
Diretor da Unidade
Assistentes Religiosos

Estados da Federação

Total

RJ

RS

MS

AM

BA

90,9%

81,5%

36,8%

40%

50%

76,3%

0%

1,5%

15,8%

20%

0%

3,3%

0%

0%

5,3%

0%

0%

7%

Funcionários da Instituição

7,3%

9,2%

10,5%

40%

37,5%

11,2%

Não sei

1,8%

1,5%

31,6%

0%

0%

5,3%

Outro

0%

6,2%

0%

0%

12,5%

3,3%

Para captar a demanda dos adolescentes foi
primeiro perguntado a eles se já haviam presenciado algum outro interno solicitando aos
funcionários da Unidade algum tipo de apoio ou
ajuda de cunho religioso. A resposta foi positiva
para 35% dos adolescentes. Este percentual é
bastante diferente em relação à quase totalidade
dos adolescentes que afirmam participar das atividades de assistência religiosa. Se a assistência
religiosa deve atender a um desejo do adolescente a partir de alguma necessidade manifesta,
é para esse contingente de adolescentes que a
atividade deveria ser dirigida. No entanto, o
resultado variou conforme o estado:
Pedido de Ajuda Religiosa de Outros
Adolescentes, segundo Estados
da Federação (Tabela 33)
Unidade da Federação
Rio de Janeiro

50 Embora os percentuais obtidos não revelem
todas as demandas existentes são sinalizadores,
primeiro, da existência
das mesmas; segundo,
de que elas fornecem um
parâmetro quantitativo
das demandas.

Pedido ajuda religiosa de
Outros Adolescentes
Não

Sim

69,1%

30,9%

Rio Grande do Sul

73%

27%

Mato Grosso do Sul

75%

25%

Amazonas

45%

55%

Bahia

35,6%

64,4%

Total

65%

35%

Em todos os estados, pelo menos 25% dos
adolescentes já assistiram a outro adolescente
solicitando alguma questão relativa à religião.
No entanto, o percentual sobe para 55% no
Amazonas e 64,4% na Bahia. Os resultados
mostram a importância que a religião efetivamente tem na vida dos adolescentes. Nesse
sentido, a estruturação de uma política de
atendimento às necessidades religiosas dos
adolescentes é imprescindível. Por outro lado,
ainda que alto, o percentual de jovens que demandam algum tipo de atendimento religioso
não chega perto dos 90% que efetivamente
50
participam das atividades.
Quando perguntados sobre o atendimento
à demanda, em 87% dos casos a resposta foi
positiva, independente do estado considerado.
É um alto percentual, embora em 13% dos

casos, os adolescentes não foram atendidos.
Mas como ocorreu o atendimento? Veja os
resultados a seguir:
Opções de Atendimento de pedidos
(Outros Adolescentes) de Ajuda Religiosa
(Listagem 18)
Opções de Atendimento
(Outros Adolescentes)
Um agente religioso foi
contatado e o seu pedido
foi atendido

N = 90

% de Casos

48

53,3%

O próprio funcionário ou
técnico atendeu ao pedido

43

47,8%

Outros adolescentes o
ajudaram

12

13,3%

O adolescente foi
encaminhado para uma
instituição religiosa
próxima e o seu pedido foi
atendido

1

1,1%

Outros

8

8,9%

112

124,4%

Total

Em pouco mais da metade dos casos, o atendimento ocorreu com a solicitação de um agente
religioso, o que está plenamente de acordo
com a assistência religiosa; mas na outra metade dos casos, o próprio funcionário atendeu
ao apelo do adolescente; em pouco mais de
10% dos casos, foram os próprios adolescentes
que fizeram o “socorro espiritual”.
O significado da ação dos funcionários é totalmente diferente do apoio recebido de outro
adolescente. Nesse último caso, o apoio mútuo
entre os internos é suficiente para fornecer a
atenção necessária ao que está sendo demandado. Nos casos dos funcionários, o mesmo
raciocínio não pode ser realizado. Como agente
público, o funcionário não pode favorecer a nenhuma religião, nem ministrá-la, já que ele não
está na Unidade pela sua qualificação religiosa.
O que foi visto no capítulo sobre a “posição
institucional” (Capítulo 3) são os funcionários
utilizando-se da possibilidade de estarem com
os jovens para transmitir a eles suas próprias
concepções religiosas. A demanda do adolescente deveria ser uma porta aberta para a
implantação de ações concernentes à legislação
em vigor, mas ela é também uma abertura para
que os funcionários manifestem as suas crenças
juntos aos adolescentes.
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As mesmas perguntas foram realizadas buscando identificar se o próprio adolescente já
havia manifestado alguma demanda religiosa
a um funcionário da Unidade. O resultado
variou tanto de estado quanto de religião de
identificação dos adolescentes:
Pedido de Ajuda Religiosa do Adolescente,
segundo Estados da Federação (Tabela 34)
Estados da
Federação

Pedido de Ajuda Religiosa do
Adolescente
Não

Sim

Rio de Janeiro

77,9%

22,1%

Rio Grande do Sul

83,7%

16,3%

Mato Grosso do Sul

68,8%

31,3%

60%

40%

Bahia

51,1%

48,9%

Total

74,5%

25,5%

Amazonas

As perguntas anteriores serviram para que,
efetivamente, se pudesse mensurar a existência
de demandas religiosas nas Unidades. Quando
perguntados pessoalmente, os adolescentes
parecem preferir não demonstrar que eles também as possuem. Assim, os resultados variaram
entre 16,3% no Rio Grande do Sul e quase 50%
na Bahia. Esses dois estados marcam, nas duas
perguntas realizadas, os menores e maiores casos
de demandas dos adolescentes. Isso indica uma
tendência de que, de fato, no Sul os jovens podem
manifestar menos necessidades religiosas do que
na Bahia. Note que ambos os estados contém um
contingente alto de adolescentes identificados
com as religiões de raiz africana.
Além disso, essas demandas foram identificadas apesar de os jovens assistirem às atividades
religiosas. Portanto, estas não são capazes de
“satisfazê-los” integralmente.
E em relação à religião de identificação do
adolescente, veja Tabela 35:
Quando se observa a variação pela religião
de identificação dos adolescentes, pode-se
verificar que não são os umbandistas/candomblecistas que manifestam, com maior
intensidade, necessidades religiosas por não
terem seus cultos nas Unidades. Ao contrário,
são os Evangélicos, seguidos dos Católicos.

Os jovens que estão mais bem contemplados
com grupos religiosos nas Unidades é que
manifestam mais a demanda religiosa. Talvez
isso decorra exatamente da maior identidade
existente no interior da Unidade, ou seja, o
adolescente percebe que a forma de expressão
da sua religião é legitimada institucionalmente,
criando um ambiente favorável a manifestação
das suas necessidades religiosas. Vale ressaltar
ainda que 16% dos “sem religião” e dos que
não sabem com qual religião se identificam
manifestam também demandas religiosas.
Pedido de Ajuda Religiosa do Adolescente,
segundo Religião de Identificação (Tabela 35)
Religião de Identificação

Pedido de Ajuda Religiosa
do Adolescente
Não

Sim

Evangélica

64,7%

35,3%

Ig. Católica

73%

27%

Espiritismo Kardecista

80%

20%

Umbanda / Candomblé

87%

13%

Sem religião

84%

16%

Não sabe qual

83,3%

16,7%

Sincretismos

100%

0%

Outros

100%

0%

Total

74,5%

25,5%

O que ocorreu, então, quando a demanda foi
colocada institucionalmente? O pedido foi
contemplado em 94% dos casos, independente
do estado e da religião de identificação do
adolescente. Significa que as demandas individuais atendidas variam entre 12% e 33%; por
outro lado, pelo menos 60% dos adolescentes
não pedem ajuda a funcionários para questões
relativas à religião. Em parte isso pode acontecer porque o jovem pode resolver por si mesmo
a sua necessidade; em parte porque ele já
esteja contemplado pelas atividades religiosas
desenvolvidas nas Unidades; em parte porque
ele não identifique nenhuma necessidade.
O padrão de atendimento das demandas
é o mesmo do observado antes: em sua
maioria elas são atendidas pelos próprios
funcionários das Unidades ou pelos assistentes religiosos. Uma vez mais, a ajuda mútua
atende pouco mais de 10% das demandas.

Opções de Atendimento
(do Adolescente)

N = 71

% de Casos

O próprio funcionário
ou técnico atender

38

53,5%

Um agente religioso
foi contatado e o seu
pedido foi atendido

30

42,3%

Outros adolescentes o
ajudaram

9

12,7%

Encaminhado para
instituição religiosa
próxima

1

1,4%

Outros

9

12,7%

Total

87

122,5%

Pais e Responsáveis
A posição institucional sobre esta questão
não é clara, como visto, varia de acordo com
o Estado e, mais, de acordo com a gerência
das Unidades no interior dos Estados. Mesmo
assim, pode-se perceber que os pais dos adolescentes perdem o controle sobre o que ocorre
com eles no interior da Unidade. Seus filhos ficam submetidos a ensinos e práticas religiosas
que nem sempre estão de acordo com o que
acreditam ou com o que gostariam para eles. A
culpabilização dos pais pelos atos infracionais
dos filhos, não contribui para que exista uma
reaproximação e um envolvimento destes na
“recuperação” dos adolescentes. A consulta
aos pais, embora não seja um procedimento
legalmente definido, ajuda na reaproximação
dos filhos com as suas famílias e dá a chance,
aos pais, de especificar qual o conjunto de
códigos morais e crenças que eles desejam que
os seus filhos partilhem, garantindo assim uma
unidade familiar.
O relato dos Diretores evidencia também a
falta de padronização das atividades e, mesmo
de ausência de estímulo para participação dos
pais nas ações que são empregadas com os
adolescentes. A ideia de que “os pais reclamam
se não estiverem gostando” sugere a pouca importância atribuída a sua participação. Nesse
sentido, a Direção das Unidades se autodefinem como “pais” dos adolescentes determinando o que é o melhor para eles. Família e

adolescentes perdem a capacidade de decisão,
que fica toda atribuída ao “sistema”.
Quando os agentes religiosos foram questionados sobre a consulta aos pais, se eram
consultados sobre o trabalho de assistência
religiosa juntos aos jovens, pode-se perceber
que, em sua maioria (63,3% dos assistentes religiosos) não sabiam se os pais dos adolescentes consentiam em que seus filhos recebessem
aquele tipo de assistência religiosa; e 32,2%
acreditavam que os pais eram consultados;
portanto, em 95% há, no máximo, a suposição
de consentimento dos pais.
Portanto, não parece haver uma grande
preocupação tanto institucional quanto dos
assistentes religiosos em saber qual a religião
dos adolescentes e se seus pais consentem com
o desenvolvimento do trabalho. Esse resultado
não especifica apenas a relação que os agentes
institucionais e os assistentes religiosos têm
com os familiares dos adolescentes no que
tange à assistência religiosa, mas demonstra,
sobretudo, que a família não tem sido considerada nas ações “socioeducativas” desenvolvidas pelas Unidades.
No entanto, em 50% dos casos, os adolescentes têm na família a sua referência religiosa
principal e, quando o adolescente frequentava
alguma instituição religiosa, ele o fazia, em
70% dos casos, com os pais ou outros parentes. Portanto, não é possível desconsiderar a
relevância da família ao se buscar a formulação
de políticas de assistência religiosa, nem tampouco para as demais ações socioeducadoras
das Unidades.
Essa importância revela-se, ainda, quando
se observa que 74% dos adolescentes, independente do estado e da religião com que se
identifica, afirmam que os pais têm conhecimento da participação deles nos grupos que
atuam na Unidade, 24,5% sabiam que os pais
não tinham conhecimento; e 1,5% não sabiam
se os pais sabiam. São, portanto, os adolescentes que informam aos pais o que se passa
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na Unidade, relatando a eles a ocorrência das
atividades de assistência religiosa.

“Não gosta dos crentes”
Há os que gostam por fins não religiosos:

Opinião sobre atividade de assistência
religiosa
Por último, foi perguntado aos jovens a importância das atividades de assistência religiosa
nas Unidades. Os adolescentes afirmaram em
93,7% dos casos que elas eram importantes.
No entanto, o resultado variou conforme a
religião que o adolescente mais se identificava
antes de ingressar no Sistema:
Importância das Atividades de Assistência
Religiosa, segundo Religião de Identificação
(Tabela 36)
Religião de Identificação

Espiritismo Kardecista

Você acha importantes
as atividades religiosas na
Unidade?
Não

Sim

0%

100%

Evangélica

1,5%

98,5%

Não sabe qual

5,6%

94,4%
92,4%

Sem religião

7,6%

Ig. Católica

8,3%

91,7%

Umbanda / Candomblé

31,8%

68,2%

Sincretismos

0%

100%

Outros

0%

100%

6,3%

93,7%

Total

Se quase todos os adolescentes, dos diferentes
grupos religiosos reconhecem a importância das atividades de assistência religiosa, o
mesmo não ocorre com aqueles identificados
com as religiões de origem africana. Se as seitas evangélicas, o catolicismo e o espiritismo
têm uma base cristã, umbanda e candomblé
não partilham desta referência e, por isso, os
jovens destas religiões, mais do que qualquer
outra, não veem importância nas atividades
desenvolvidas nas Unidades.
Entre as razões de valorização das atividades
religiosas na Unidade estão três principais
posições: há os que não sabem, não gostam
e não valorizam:
“os adolescentes não levam a sério, não
dão bola para os pastores”

“para ocupar o tempo e assim passa mais
depressa”
“é bom porque ajuda a acalmar”
“porque ensinam muitas coisas”
E há os que valorizam a atividade pelos elementos propriamente religiosos que elas trazem:
“quando estava fora ia a igreja”
“faz pensar em Deus”
“para trazer a palavra de Deus”
“dá apoio espiritual”
“eles estão dando a palavra de Deus, para
ajudar a mudar minha vida”
Existe quase um consenso sobre a importância das atividades de assistência religiosa,
mas não significa, exatamente, a sua valorização do ponto de vista do atendimento a
demandas religiosas dos jovens. Porém, as
atividades de assistência religiosa cumprem
alguma função para os adolescentes, conforme a importância que a religião tenha para
cada um deles. Aqueles que são religiosos
e se identificam com o grupo religioso que
desempenha a atividade aproveitam o seu
conteúdo religioso; aqueles que são religiosos e têm crenças próximas à do grupo que
realiza a atividade, também não deixam de
aproveitá-la. Por outro lado, os que não são
religiosos, não valorizam a religião ou que
não se afinam com a mensagem transmitida
pelo grupo religioso, acabam encontrando
outras razões (instrumentais) para “valorizar”
a atividade de assistência religiosa.
Quando perguntados se estão satisfeitos em
relação à atividade religiosa na Unidade, as
respostas dependeram dos estados e da religião de identificação do adolescente.
Os adolescentes do Rio de Janeiro e do Amazonas se dizem mais satisfeitos com as atividades realizadas que os jovens da Bahia, do Rio

Satisfação com Assistência Religiosa
Estados da Federação

Insatisfeito

Indiferente

Satisfeito

Não Tenho Opinião

Rio de Janeiro

0%

2,9%

86,8%

10,3%

Amazonas

0%

5,3%

84,2%

10,5%

Bahia

9,1%

11,4%

70,5%

9,1%

Rio Grande do Sul

3,2%

4%

65,9%

27%

Mato Grosso do Sul

3,1%

0%

62,5%

34,4%

Total

3,1%

4,5%

72,3%

20,1%

Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul. Os
resultados de todos os estados são menores que
o verificado quando a pergunta foi sobre a “importância” da atividade de assistência religiosa.
Como pode se notar, os adolescentes preferiram
afirmar que “não tinham opinião” a afirmar a
insatisfação com as atividades realizadas.
Quando se observa a “satisfação”, de acordo
com a religião que o adolescente se identifica,
observa-se, uma vez mais, que os evangélicos
são os mais satisfeitos, seguidos dos católicos. Os adolescentes das religiões de matriz
africana, os sem religião e os que não sabem
com que religião se identificam, entretanto,
são os que mais afirmam “não ter opinião”
sobre as atividades realizadas, evidenciando
sua insatisfação.
Perguntados se gostariam de trocar as atividades de assistência religiosa por outras
atividades, a resposta foi positiva para 24%
dos adolescentes, independente dos estados.

No entanto esse percentual variou, conforme a
religião de identificação do adolescente.
A maior “fidelidade” dos adolescentes evangélicos às atividades realizadas já era esperada,
tendo em vista o percentual de adolescentes
evangélicos nas Unidades. Ainda assim, mais
de 10% destes gostariam fazer algo diferente no
lugar das atividades de assistência religiosa.
Chama atenção o fato de o segundo grupo com
menor percentual de desejo de troca de atividades seja os “sem religião”. Entre 40% e 50% dos
adolescentes Espíritas Kardecistas e Umbandistas
/ Candomblecistas e dos que se identificavam
com essas religiões gostariam de realizar outras
atividades no lugar da assistência religiosa. Isso
mostra que, de um lado, há um percentual alto
de descontentamento com as atividades das
Unidades; e de outro, que entre 60% e 50% dos
adolescentes identificados com essas religiões se
submetem a atividades de outras, encontrando
ainda alguma satisfação nas mesmas.

Satisfação com o Trabalho de Assistência Religiosa, segundo Religião de Identificação
(Tabela 38)
Satisfação com Assistência Religiosa
Religião de Identificação
Espiritismo Kardecista

Insatisfeito

Indiferente

Satisfeito

Não Tenho Opinião

0%

0%

100%

0%

2,3%

3,8%

82,6%

11,4%

Ig. Católica

5,9%

2,9%

73,5%

17,6%

Umbanda / Candomblé

17,6%

0%

47,1%

35,3%

Sem religião

Evangélica

1,3%

9%

59%

30,8%

Não sabe qual

0%

0%

58,8%

41,2%

Sincretismos

0%

0%

100%

0%

Outros
Total

0%

0%

100%

0%

3,1%

4,5%

72,3%

20,1%
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Trocaria a Atividade de Assistência
Religiosa por Outra Atividade, segundo
Religião de Identificação (Tabela 39)

Religião de
Identificação

Você Trocaria a Atividade
de Assistência Religiosa por
outra?

Evangélica

Não

Sim

87%

13%

Sem religião

74,3%

25,7%

Ig. Católica

66,7%

33,3%

60%

40%

52,9%

47,1%

50%

50%

Espiritismo Kardecista
Não sabe qual
Sincretismos
Umbanda / Candomblé

47,1%

52,9%

Outros

75%

25%

Total

76%

24%

Uma vez mais fica claro que as atividades
religiosas não são realizadas, de acordo com
o desejo do adolescente ou de acordo com o
51
seu credo. São práticas a eles impostas. Em
lugar da assistência religiosa, os adolescentes
preferiam
Atividades de Troca dos Adolescentes
(Listagem 20)
N = 62

% de
Casos

Jogos/Atividade Esportiva

36

58,1%

Cursos

11

17,7%

Não conseguiram definir

4

6,5%

TV/som

3

4,8%

Atividade religiosa com outra
religião

3

4,8%

Atividades de Troca

Convivência

2

3,2%

Computador/Internet

2

3,2%

Leitura/Escola

2

3,2%

Trabalho

1

1,6%

Saída da Unidade

1

1,6%

Lazer

1

1,6%

Dormir

1

1,6%

Visita/Visita Íntima

1

1,6%

Total

68

109,7%

Atividades de lazer, esportivas e cursos repetem-se, uma vez mais, como sendo as atividades preferidas dos adolescentes em lugar das
atividades religiosas.
Os pontos positivos e negativos apontados
pelos adolescentes dividem-se entre os que

gostam de estar nas atividades religiosas estruturadas pelos agentes institucionais e os que
não gostam. Para os que gostam, os pontos
positivos são a passagem do ensinamento, a reflexão, os conselhos, a socialização, a palavra,
o falar de Deus, o acolhimento, a paz. Entre os
que não gostam, os pontos positivos são ocupar o tempo e poder sair da cela, sem contar
os que não sabem ou são indiferentes.
Quanto aos pontos negativos, há novamente
a mesma divisão, entre os que gostam da
atividade e a criticam porque queriam algo
melhor e os que criticam porque não gostam.
No primeiro caso há críticas ao pouco tempo
de duração das atividades, à irregularidade
dos grupos religiosos, ao pouco ensinamento
transmitido, à estrutura precária para as atividades desenvolvidas, ao não oferecimento
de práticas religiosas como batismo. Já no
segundo caso, as críticas referem-se à ausência de outros grupos religiosos; à falta de
identificação com a doutrina transmitida e ao
estilo da religião; e ao desrespeito a opinião
dos adolescentes.
*

*

*

O primeiro ponto a considerar é a constatação de que os adolescentes não reconhecem
que a atividade religiosa ocupa um espaço
no “tempo livre” na Unidade. Dessa forma,
ela não se encontra entre as que eles gostam
mais de fazer neste momento ou que desejam
realizar quando têm liberdade para escolher.
Seus desejos dirigem-se, sobretudo, para as
atividades de lazer e formação.
O segundo ponto é o de que há uma diversidade de posições no interior das Unidades:
há adolescentes que são mais religiosos e
outros que são menos, acarretando em uma
maior ou menor identidade com as atividades
religiosas desenvolvidas; há uma diversidade
religiosa maior entre os adolescentes do que
nos grupos religiosos que atuam nas Unidades,
acarretando em insatisfações com relação à
participação em trabalhos religiosos cujos cre-

51 Deve-se lembrar que
76% dos adolescentes
afirmaram participar de
atividades de grupos religiosos diferentes dos seus
credos.

Essas possibilidades só podem ocorrer se os
adolescentes são constrangidos a participar de
atividades das quais eles não escolheram. Por
outro lado, a ausência de alternativas durante as
atividades religiosas e mesmo a possibilidade de
sair das celas ou alojamentos e ter contato com
os agentes religiosos faz com que até os adolescentes que não gostam das atividades religiosas,
que não as valorizam ou que estão em uma
atividade com credos diferentes dos seus, ainda
assim, valorizem as atividades religiosas por
razões instrumentais. Significa que para esses
jovens a atividade religiosa tem o mesmo valor
do que qualquer outra que ajudasse a passar
o tempo, que fizesse com que os adolescentes
pudessem sair das celas ou que transmitisse aos
jovens afeto e atenção.

52 Os dados referem-se
à metade dos adolescentes
entrevistados, por isso
os percentuais devem ser
considerados também
na metade, para que se
perceba sua importância
no conjunto geral dos
adolescentes.

de um contingente significativo de jovens que
estão no Sistema.
Pode-se perceber, ao demais, que os jovens clamam por mais atividades de lazer e formação.
Essas são as atividades que os adolescentes
mais gostam de fazer no tempo livre, que mais
sentem falta na Unidade (junto com a família),
que escolheriam para o tempo livre, caso tivessem oportunidade de fazê-lo e que trocariam,
caso pudessem, efetivamente, por não estar
nas atividades de assistência religiosa.
Por último, é preciso perguntar qual a concepção de socioeducação que os agentes
institucionais efetivamente possuem quando
observamos o conjunto dos dados. A concepção de socioeducação não só prevê o
protagonismo do adolescente e a atribuição
de todos os direitos humanos aos jovens em
privação de liberdade, como considera relevante a participação da família e de todos os
recursos comunitários no auxilio ao adolescente. No que tange às atividades de assistência
religiosa, o adolescente não é protagonista,
seus direitos não são respeitados nem sua
família é, efetivamente, considerada. Se esses
elementos são identificados para a assistência
religiosa, eles podem ser extensivos às outras
áreas do atendimento socioeducativo?

Diferente da proposta de “oferta” (capelania) de trabalhos religiosos, o atendimento
à demanda religiosa dos adolescentes foi
identificado somente em 16% (Rio Grande
do Sul) e em 64,4% (Bahia) dos jovens; esses
percentuais são muito distantes dos 90% que
participam das atividades estruturadas pelas
Unidades. Segundo os adolescentes, somente
metade dessas demandas têm sido atendidas
pelos assistentes religiosos, a outra parte ou é
atendida por um funcionário da instituição ou
por outro adolescente. Como visto, a percepção dessas demandas, ao invés fundamentar
a estruturação de uma política de assistência
religiosa, tem sido respondida informalmente,
através do uso indevido do poder institucional
dos funcionários.

Importância Atual

Além disso, as políticas tanto de capelania
quanto de “espiritualidade” não são capazes
de observar que os jovens podem ter suas próprias dinâmicas religiosas sem serem tutelados
pelos agentes institucionais e são incapazes,
ainda, de garantir o desejo de não participação
e ou de não valorização da religião por parte

Assim, do total dos adolescentes, 25%
(49,3%/2) se identificava com os evangélicos
antes de ingressar no Sistema e se sente mais
identificada depois que ingressou na Unidade.
Ainda sobre os evangélicos, antes de ingressar
na Unidade, 25% (50,7%/2) dos adolescentes

Toda a prática religiosa desenvolvida com os
adolescentes apresenta resultados: cerca de
metade deles (49,3%, N=136) se sente mais
identificado com uma religião agora do que
antes de ingressar no Sistema. Mais que isso,
há uma conversão de parte significativa dos
52
adolescentes.
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dos são diferentes daqueles dos adolescentes.
Ainda há os adolescentes que ficam satisfeitos
mesmo participando de atividades religiosas
de grupos que não são os seus.
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Relação entre Religião de Identificação Antes (de Ingressar no Sistema) e Atual (Tabela 40)
Religião de Identificação (Antes)

Religião de Identificação (Atual)
Evangélica

Católica

Espírita

Outras

Total

Evangélica

49,3

0

0,7

0,7

Ig. Católica

4,4

8,1

0,7

0,7

14

Espiritismo Kardecista

2,2

0,7

0

0

2,9

Umbanda / Candomblé

3,7

0,7

0

0,7

5,1

Sem religião

16,9

1,5

1,5

1,5

21,3

Não sabe qual

1,5

1,5

0

0

2,9

Sincretismos

0,7

0

0,7

0

1,5

Outros

1,5

0

0

0

1,5

Total

80,1

12,5

3,7

3,7

100

se identificava com os evangélicos e, no interior das Unidades, esse percentual sobe para
40% (80,1%/2). Parte desse acréscimo vem
daqueles que se diziam “sem religião” e que
encontraram nos grupos religiosos o apoio
necessário. Portanto, os assistentes religiosos evangélicos conseguem, efetivamente, o
resultado que esperam: trazer para as suas
denominações religiosas os adolescentes antes
identificados com outros cultos.
Os católicos praticamente não conseguem
manter o mesmo percentual de adolescentes
identificados com esta instituição, são 7% na
entrada (14%/2) contra 6% (12,5%/2) no interior da Unidade, 4% destes já eram católicos
e os demais 2% são obtidos entre os identificados com outras religiões, mas não entre os
evangélicos. Estes últimos não migram para
o catolicismo.
Os espíritas conseguem aumentar um pouco
o percentual de identificação com a religião,
junto com os evangélicos, católicos, sem religião e daqueles que tinham crenças sincréticas.
Os espíritas que já se identificavam com o
espiritismo não disseram que se sentiam mais
identificados com a religião do que antes.
Observa-se que 50% dos adolescentes não se
sente mais identificado com a religião do que
já era antes de ingressar no Sistema; 30% se
sente mais identificado com as religiões no
interior das Unidades do que antes de nelas
ingressar; e 20% dos jovens afirmam que mu-

50,7

53

daram de religião no interior das Unidades.
Talvez o resultado mais expressivo desse trânsito seja o fato de que evangélicos e católicos
eram 32,6% (64,7%/2) antes de ingressarem
no Sistema e passam a ser 46,3% (92,6%/2)
no interior das Unidades.
Por último, mas não menos importante, quando perguntados sobre a importância que a
religião tem hoje em suas vidas, as respostas
repetiram o que já fora dito nas questões anteriores, embora tenha trazido algumas novidades. Além das respostas tradicionais como
a de fazer pensar em uma mudança de vida,
de comportamento, de pensamento, trazer
paz, conselhos, tranquilidade, conhecimento,
fé em Deus e dar motivação, proteção; outras
respostas foram também obtidas:
ajudar a sair do sistema socioeducativo: “é
importante para me ajudar a sair daqui”
a religião não tem muita importância, mas
Deus sim: “confia em Deus, mas a religião
não tem muita importância na sua vida”;
“só Deus é importante”.
socialização: “ensina as pessoas a conversar sobre os problemas”; “as vezes a gente
se sente triste, magoada num canto, eles
conversam com a gente, eu me sinto mais
segura, me sinto aliviada neste lugar, eu
me sinto bem”.
Embora não tenha sido muito recorrente, a
menção à ideia de que a frequência às ati-

53 Para chegar a esse
resultado é necessário
considerar que somente
metade dos adolescentes responderam a esta
questão e que 57,4% eram
evangélicos ou católicos
e permanecem nessas
opções religiosas. Todos
os demais 42,6% mudaram de opção religiosa. Somente metade dos
adolescentes respondeu,
por isso esse resultado
corresponde a 21,3% do
total de jovens.

O segundo ponto é o reconhecimento da
crença em Deus, mas não necessariamente
nas religiões que são “oferecidas” durante
os trabalhos de assistência religiosa. Esse
entendimento de alguns adolescentes vai ao
encontro das propostas de “espiritualidade”,
ou seja, o entendimento que a espiritualidade
pode ser vivida sem a vinculação institucional
religiosa. Por outro lado, ela significa também que os adolescentes podem “sentir-se
vinculados a Deus” sem a intermediação das
religiões ou da tutela institucional, ou seja,
que os jovens preservam sua identidade e
autonomia a despeito do que é realizado
institucionalmente.
Por último, a socialização foi pesquisada
como ponto relevante da atividade de assistência religiosa, foi questionado se os
adolescentes sentem falta da família e de
oportunidades para trocar afeto e para se
expressar sem estarem sob avaliação dos
agentes institucionais. Esse viés é encontrado
nas atividades religiosas embora não seja
esta sua finalidade. Os assistentes religiosos
encontram na necessidade de socialização
dos adolescentes uma oportunidade de
transmitirem suas doutrinas, de forma mais
ou menos explícita.

*

*

*

Os dados desse último item mostram, uma
vez mais, que os trabalhos de assistência religiosa, pela forma como são organizados, não
conseguem e não se preocupam em identificar
as necessidades religiosas dos adolescentes,
tampouco consideram aqueles que não querem desenvolver a sua “espiritualidade” ou
vincular-se a um grupo religioso. Esse caráter
acarreta uma prática instrumental por parte
dos adolescentes que guardam sua autonomia
de crença, ainda que ela não seja considerada.
Se, de fato, muitos aproveitam as atividades
desenvolvidas, outros aproveitam para passar
o tempo, sair do alojamento ou da cela, conversar e receber afeto. Portanto, a prática da
assistência religiosa, mesmo organizada em
oposição ao direito do adolescente, é valorizada pela grande maioria dos jovens pesquisados, por razões nem sempre religiosas.
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vidades religiosas ajuda aos adolescentes a
saírem da Unidade tem como pressuposto
que o “bom comportamento” no interior das
Unidades, a aceitação sem questionamento
por parte dos adolescentes frente ao que lhes
é oferecido pela Unidade gera uma avaliação
positiva sobre o seu comportamento. Esse
entendimento transforma a assistência religiosa em uma atividade instrumental em que
o objetivo da participação do adolescente é
aparentar um comportamento avaliado como
positivo pelos agentes institucionais, mas que
não guarda relação com as necessidades religiosas do adolescente.

Kita Pedroza
Fotógrafa/Jornalista
Mestre em Sociologia e Antropologia
Pós graduada em Fotografia como
Instrumento de Pesquisa nas
Ciências Sociais

JOVENS E RELIGIÃO NO
SISTEMA SOCIOEDUCATIVO:
UMA NARRATIVA VISUAL
Entre ensaio fotográfico narrativo e uma primeira aproximação com intenção etnográfica
do universo abordado na pesquisa Perfil da
Assistência Religiosa no Sistema Socioeducativo, o conjunto de fotografias aqui apresentado
reúne fragmentos de situações cuja complexidade convida a mergulhos mais profundos e
sistemáticos. Longe da idéia de ‘traduzir’ uma
realidade, a intenção foi de construir um enredo visual sobre a vivência da espiritualidade
por adolescentes internados em unidades de
cumprimento de medidas socioeducativas, buscando potencializar a imagem como impulso
para novas percepções sobre subjetividades e
individualidades neste encontro com o cotidiano de adolescentes em privação de liberdade.
Realizados em um primeiro momento no Rio de
Janeiro, os registros fotográficos acompanharam o percurso da pesquisa sobre religião no
Sistema Socioeducativo, seguindo, posteriormente, para outros estados (Amazonas, Mato
Grosso do Sul, Bahia e Rio Grande do Sul),
de modo a cobrir as cinco principais regiões
brasileiras. Na maioria dos locais, optou-se
por fotografar em unidades de privação total
de liberdade, levando-se em conta o fato de
o direito à assistência religiosa ser previsto
pela legislação especificamente para o regime
fechado. No total, foram registradas diferentes
atividades religiosas em 18 unidades: sete no
Rio de Janeiro, duas no Amazonas, três no
Mato Grosso do Sul, três na Bahia e três no
Rio Grande do Sul.

1
SOUSA, Jorge Pedro.
Uma história crítica do fotojornalismo ocidental.

A escolha pelas tradições religiosas a serem
retratadas teve como parâmetros aquelas mais
presentes no somatório das unidades pesquisadas em cada estado, assim como a diversidade de grupos atuantes, junto à logística de
agendamentos com grupos religiosos e direções

das unidades. A dinâmica das fotografias foi
realizada com o consentimento de jovens,
religiosos e demais envolvidos nas situações
encontradas. Ao todo, 15 grupos permitiram
o acompanhamento de suas atividades por
meio da linguagem fotográfica, contribuindo
para a construção de uma representação sobre si próprios; em algumas unidades, mesmo
brevemente, foi possível encontrar jovens em
situações cotidianas e registrar momentos
em que expressavam suas espiritualidades
independente da presença de voluntários
religiosos. Nestes casos, foram presenciadas
atitudes espontâneas, mas também houve
momentos em que os jovens demonstraram,
posando para a câmera, como expressam sua
fé, realizam orações e preces, além de mostrar
objetos pessoais que remetem às suas crenças e
apontar passagens preferidas da Bíblia. Dentre
os muitos desafios que se apresentaram no
contexto desta documentação, um dos maiores
foi o de preservar as identidades dos adolescentes, porém, de modo a evitar reforçar estigmas
comumente associados aos que cometem atos
considerados delituosos.
A narrativa escolhida para apresentar o resultado deste trabalho foi inspirada em temas, a
partir dos quais foram reunidos conjuntos de
imagens consideradas representativas. Diante
de diversas maneiras possíveis de organização,
ganharam relevo individualidades, ambientes,
assistentes religiosos, espiritualidades, práticas
e símbolos religiosos.
Por fim, expresso sinceros agradecimentos a
todos os grupos religiosos retratados, bem
como aos adolescentes, diretores de unidades,
pesquisadores locais, às equipes do ISER e da
Secretaria de Direitos Humanos, sem os quais
esta documentação não seria possível.
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CASE – Comunidade de Atendimento Socioeducativo – Salvador, BA. Culto, Grupo Resgate, Igreja Assembléia de Deus.

Instituto Padre Severino – Rio de Janeiro, RJ. Atividade da Arquidiocese do Rio de Janeiro.

CASE CIA – Comunidade de Atendimento Socioeducativo – Lauro de Freitas, BA. Culto, Igreja Batista. Local destinado, exclusivamente, a praticas religiosas.

CASE – Comunidade de Atendimento Socioeducativo – Salvador, BA. Pastor, ex-integrante de grupo criminoso, mostra bala alojada em seu corpo durante
culto. Grupo religioso Resgate, Igreja Assembléia de Deus.
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Centro Socioeducativo Assistente Social Dagmar Feitosa (CSEASDF) - Manaus, AM. Grupo Capelania Hospitalar, Igreja Assembléia de Deus.

UNEI Novo Caminho – Unidade Educacional de Internação – Campo Grande, MS. Integrantes do Grupo Espírita Anália Franco orientam jovem que os
procurou para relatar seus pesadelos constantes.
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UNEI Novo Caminho – Campo Grande, MS. Atividade do Grupo Espírita Anália Franco.

Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente (CSERP) – Manaus, AM. Integrante de grupo da Assembléia de Deus ora jovem que faz aniversário.
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Centro Socioeducativo Assistente Social Dagmar Feitosa (CSEASDF) - Manaus, AM. Integrante do grupo Capelania Hospitalar, Igreja Assembléia de Deus,
entoa canções religiosas, a pedido de jovens, em um dos blocos da unidade.

Centro de Atendimento Sócio-Educativo / Regional de Novo Hamburgo - Novo Hamburgo, RS. Culto, Pastor Rudhi Mates, Assembléia de Deus.
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CASE – Comunidade de Atendimento Socioeducativo – Salvador, BA. Culto, Grupo Resgate, Igreja Assembléia de Deus.

UNEI Dom Bosco – Unidade Educacional de Internação – Campo Grande, MS. Grupo da Pastoral Carcerária, Igreja Católica no refeitório da unidade.
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Educandário Santo Expedito – Rio de Janeiro, RJ. Culto, Igreja Assembléia de Deus. No fim da atividade, integrantes do grupo religioso confortam jovens.

CASE – Comunidade de Atendimento Socioeducativo – Salvador, BA. Área feminina. Jovem durante atividade de voluntária católica.
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CAI Belford Roxo - Rio de Janeiro, RJ. Atividade religiosa do grupo.

CASE Melo Matos – Comunidade de Atendimento Socioeducativo – Feira de Santana, BA. Adolescente lê a bíblia no alojamento que divide com companheiros
(sua atitude não se alterou mesmo diante da câmera fotográfica).
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Centro Socioeducativo Assistente Social Dagmar Feitosa (CSEASDF) - Manaus, AM. Interior de alojamento de jovens em regime de internação.
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Centro Socioeducativo Assistente Social Dagmar Feitosa (CSEASDF) - Manaus, AM. Adolescente acompanha a leitura da bíblia junto a integrantes da Igreja
Assembléia de Deus.
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CASE – Comunidade de Atendimento Socioeducativo – Salvador, BA. Culto, Grupo Resgate, Igreja Assembléia de Deus.

Centro de Atendimento Sócio-educativo Feminino (CASEF) - Porto Alegre, RS. Alojamento para internas com permissão de saída da unidade.
Nessa unidade o espelho é permitido, porém na maioria das unidades do país, os adolescentes podem ficar um longo tempo sem ver sua própria imagem.
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CASE – Comunidade de Atendimento Socioeducativo – Salvador, BA. Adolescente assiste culto do Grupo Resgate, Igreja Assembléia de Deus.

Centro de Atendimento Sócio-Educativo / Regional de Novo Hamburgo - Novo Hamburgo, RS. Alojamento de jovem internado.
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Educandário Santos Dumont (Unidade feminina) - Rio de Janeiro, RJ. Atividade do Grupo Espírita Irmão Demétrius.

CASE – Comunidade de Atendimento Socioeducativo – Salvador, BA. Culto, Grupo Resgate, Igreja Assembléia de Deus.
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CAI Belford Roxo - Rio de Janeiro, RJ. Auditório onde se realizam atividades religiosas. Jovens são identificados (e chamados) por números.

Centro de Atendimento Sócio-educativo Feminino (CASEF) - Porto Alegre, RS. Sala destinada a oficinas de manicure e outras.
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UNEI Novo Caminho – Unidade Educacional de Internação – Campo Grande, MS. Integrantes do Grupo Espírita Anália Franco conversam com adolescentes
sobre espiritismo.

CASE – Comunidade de Atendimento Socioeducativo – Salvador, BA. Nomes de jovens internos são escritos em exemplares do Novo Testamento trazidos
por grupo da Assembléia de Deus para serem distribuídos aos adolescentes.
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UNEI Estrela do Amanhã (feminina) – Unidade Educacional de Internação – Campo Grande, MS. Jovens durante atividade de Pastor da Associação Cristo
da Olaria de Deus.

UNEI Estrela do Amanhã (feminina) – Unidade Educacional de Internação – Campo Grande, RS. Internas fazem encenação durante atividade de Pastor do
grupo Religioso Associação Cristo da Olaria de Deus.
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UNEI Dom Bosco – Unidade Educacional de Internação – Campo Grande, MS. Momentos finais de atividade religiosa realizada pelo grupo Pastoral Carcerária, Igreja Católica.

Centro de Atendimento Sócio-educativo Regional de Porto Alegre I (PoA I) – Porto Alegre, RS. Entrada da unidade.
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CASE – Comunidade de Atendimento Socioeducativo – Salvador, BA. Alojamento feminino.

CASE – Comunidade de Atendimento Socioeducativo – Salvador, BA. Área feminina. Alojamento.
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Centro de Atendimento Sócio-educativo Feminino (CASEF) - Porto Alegre, RS.

Centro de Atendimento Sócio-Educativo - Regional de Novo Hamburgo - Novo Hamburgo, RS. Culto, Pastor Rudhi Mates / Assembléia de Deus.
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Centro de Atendimento Sócio-Educativo / Regional de Novo Hamburgo - Novo Hamburgo, RS. Adolescentes que não podem sair do alojamento pedem
oração durante culto realizado pelo grupo do Pastor Rudhi Mates, Assembléia de Deus.

CASE Melo Matos -– Comunidade de Atendimento Socioeducativo – Feira de Santana, BA.
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CASE – Comunidade de Atendimento Socioeducativo – Salvador, BA. Culto, Grupo Resgate, Igreja Assembléia de Deus.

UNEI Novo Caminho – Unidade Educacional de Internação – Campo Grande, MS. Integrantes do Grupo Espírita Anália Franco fazem oração com funcionários da unidade.
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Centro de Atendimento Sócio-Educativo / Regional de Novo Hamburgo - Novo Hamburgo, RS. Culto realizado pelo grupo do Pastor Rudhi Mates, Assembléia de Deus.

Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente (CSERP) – Manaus, AM. Grupo, integrado por deficientes visuais, da Igreja Assembléia de Deus realiza
partida de futebol adaptado a pessoas de baixa visão, com participação de jovens internos.
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Escola Socioeducativa João Luiz Alves - Rio de Janeiro, RJ. Cerimônia de batismo feita por grupo da Igreja Universal do Reino de Deus.
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UNEI Dom Bosco – Unidade Educacional de Internação – Campo Grande, MS. Grupo da Pastoral Carcerária, Igreja Católica.

Centro de Atendimento
Sócio-Educativo / Regional de Novo Hamburgo
- Novo Hamburgo, RS.
Momentos finais de culto
realizado pelo grupo do
Pastor Rudhi Mates, Assembléia de Deus, em área
próxima aos alojamentos
dos internos.
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A percepção de que os adolescentes internados em sistema de privação de liberdade
são considerados “filhos de Deus” e, por
isso, merecedores de receber a “palavra”,
como mecanismo de ajuda para que eles
consigam abandonar o caminho do “erro”
(delitos, vícios etc.), é perceptível ao término deste trabalho. Agentes institucionais e
assistentes religiosos mantêm a visão de que
a religião é um elemento fundamental na
reabilitação social e moral do adolescente.
Nesse sentido todos os esforços são realizados para a contemplação desse propósito: a
busca de grupos religiosos para celebração
em feriados religiosos, a aceitação da oferta
das instituições religiosas para o trabalho
nas Unidades, a seleção das atividades que
os agentes institucionais consideram mais
importantes para os adolescentes (elas
precisam ter um cunho educativo e não só
ritualístico), a organização burocrática dos
serviços (cadastramento das instituições e
dos agentes; agendamento na rotina institucional) e reserva de horários destacados para
as atividades religiosas, entre tantas outras
observadas ao longo do estudo.
Além disso, este “esforço” se traduz, ainda,
em duas práticas: primeiro, na condução
da organização dos trabalhos de assistência
religiosa de forma personalista pela Direção das Unidades, ou seja, elas traduzem
a concepção de religião que os dirigentes
têm (incluindo a equipe técnica, quando
participa do processo); segundo, na busca
entre os próprios funcionários das Unidades
para que respondam às demandas religiosas
dos adolescentes. Essas duas posições demonstram a dificuldade em separar a esfera
das crenças individuais quando se trata do
trabalho institucional.

Essas características se somam ainda à forma
como todos os trabalhos são conduzidos nas
Unidades. Em dois relatórios regionais os sistemas estaduais foram caracterizados como
“instituições totais”. Esse conceito, cunhado
por Goffman (2005), trata das instituições
onde os internos perdem sua identidade (não
ficam com seus pertences, usam uniformes,
raspam a cabeça e não dispõem de um espaço
privado, entre outras características) e, principalmente, o controle do tempo. Não são os internos que organizam a agenda da instituição.
Ao contrário, esta lhes é imposta como forma
de organização e funcionamento institucional.
Em um ambiente “total” não cabe aos internos
o questionamento das regras vigentes. A perda da liberdade significa também a perda de
controle sobre os corpos e o tempo.
É dentro dessa perspectiva institucional que o
trabalho de assistência religiosa é estruturado. Ele reflete o casamento de intenções entre
os agentes institucionais – que têm o controle
sobre o processo, que podem selecionar os
grupos que atuarão nas Unidades, e que
além disso, podem privilegiar uns a outros –
e os assistentes religiosos que aproveitam o
espaço para disseminação da sua mensagem
religiosa para todos os adolescentes das Unidades, independente da crença de que eles
sejam portadores.
Nesse sentido, ganha destaque o tensionamento existente entre católicos e evangélicos.
Enquanto os primeiros são os “preferidos”
pelos agentes institucionais, como resultado
da tradição católica ainda vigente no país, os
segundos são mais organizados, mais ativos,
regulares e perseverantes no trabalho junto
aos jovens. Esse trabalho massivo e sistemático
dos evangélicos acarreta uma conversão de um

O caráter “total” das Unidades pode ser
percebido, além disso, pela desconsideração
das famílias dos adolescentes no que tange à
assistência religiosa. Embora a consulta aos
pais não esteja prevista na legislação, a sua
desconsideração significa que a tomada de
decisão sobre o que será realizado com os
adolescentes é encargo exclusivo dos agentes
institucionais. Assim, os pais ou responsáveis
são apenas informados sobre o que ocorre no
interior das Unidades com seus filhos, quando
isso ocorre. Na maior parte das vezes, essa
informação chega através dos adolescentes e
não dos agentes institucionais.
Para os adolescentes restam três alternativas:
participar ativamente das atividades de assistência religiosa, quando o grupo religioso é
aquele com que o adolescente se identifica;
aproveitar alguma mensagem religiosa (ou algum outro elemento) quando o grupo religioso
não é o seu, mas o adolescente se identifica
com uma religião e valoriza as religiões; ter uma
ação instrumental com as atividades religiosas,
quando o adolescente não se identifica com
uma religião, não valoriza as religiões ou não
se identifica com a religião que realiza a atividade. Vale ressaltar que, em nenhum momento,
foi dito que os adolescentes eram informados
dos seus direitos, sejam eles de que natureza
fosse. Mesmo assim, os adolescentes valorizam
o espaço existente pelas múltiplas possibilidades disponíveis: o compartilhamento de
afeto, a transmissão de conselhos, a narração
de histórias e o entretenimento, para além do
conteúdo propriamente religioso.
Essas posições aqui analisadas demonstram
não apenas uma dificuldade de entendimento
sobre a concepção de assistência religiosa que
vigora na legislação brasileira, como também
do que é, propriamente, a proposta de socioeducação (tema discutido no Capítulo 1).

A consideração ao direito do adolescente
ainda é um discurso desacompanhado de
práticas a ele adequadas. Assim, o respeito à
liberdade religiosa dos adolescentes internados
não significa “educação religiosa” por qualquer grupo religioso; a oferta de um “leque
de opções” religiosas para os adolescentes
escolherem qual delas “desejam” participar;
práticas ecumênicas e espiritualistas que
desrespeitam aqueles que não são religiosos
e ou não acreditam na “transcendência”; a
incorporação das atividades religiosas, como
mais uma tarefa a ser cumprida pelos jovens,
na rotina institucional; e a afirmação de que
“todos têm uma dimensão espiritual”, ou
todos “precisam da religião” em suas vidas,
desconsiderando a crença dos adolescentes.
Todas estas práticas revelam-se tuteladoras
dos adolescentes no campo da assistência
religiosa, pois desconhecem não somente o
adolescente como portador de direitos e, neste
caso, de liberdade religiosa; mas, particularmente, ignoram a capacidade de escolha de
crenças por parte dos adolescentes e a cultura
familiar de que eles fazem parte.
Assim, para que os adolescentes tenham seus
direitos garantidos são necessárias identificações de alguns pontos:
o trabalho socioeducativo não pressupõe
conteúdos religiosos ou espiritualistas;
os adolescentes apresentam uma diversidade religiosa maior do que aquela existente
nos Sistemas Socioeducativos analisados;
os adolescentes são capazes de escolher seu
conjunto de crenças, aceitando ou rejeitando a herança religiosa familiar;
há adolescentes que não são religiosos e a
“não crença” deve ser igualmente respeitada, ou seja, não pode haver nenhum tipo
de constrangimento para que eles participem de atividades religiosas (incluindo
orações no início e término de atividade,
por exemplo);
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contingente significativo de adolescentes e um
grande trânsito religioso (a participação de
adolescentes identificados com uma religião,
na prática de outra religião).
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nem todos os adolescentes que são religiosos sentem a necessidade de apoio ou
suporte religioso no período em que estão
internados; muitos mantém suas crenças e
práticas religiosas, independente do trabalho dos assistentes religiosos (a demanda
por “auxílio” religioso é muito menor do
que a frequência às atividades organizadas
pelas Unidades);
a assistência religiosa deve ser prestada
quando fizer sentido para os adolescentes
e, sempre de acordo com sua crença.
a assistência religiosa não pode (nem deve)
ser utilizada para fins outros que não o de
fornecer o suporte religioso ao adolescente
que sinta necessidade dela.
Um comentário adicional sobre o último item:
não há sentido em os adolescentes participarem das atividades religiosas com fins de
socialização e de suprir a ausência de afeto e
atenção de que são objeto nas “instituições
totais” e, particularmente, a falta que sentem
de seus familiares. A percepção dessa instrumentalidade da assistência religiosa revela que
os Sistemas estaduais não têm sido capazes de
incorporar, efetivamente, propostas socioeducativas nas suas Unidades.
De todo modo, o caminho contrário a “política vigente” pressupõe organizar a política de
assistência religiosa a partir do adolescente e
não das diretrizes estabelecidas, a priori, pelo
Sistema. Isso pressupõe cinco ações: ‘
1. esclarecimento e conscientização dos
adolescentes sobre seus direitos, incluindo
de assistência religiosa, ao ingressarem
no Sistema Socioeducativo, ou seja: o
adolescente terá acesso a um assistente
religioso caso tenha vontade; esse assistente religioso será, necessariamente, o da
sua religião.
2. identificação da religião ou conjunto de
crenças de que o adolescente é portador,

no momento em que ele ingressa no Sistema; consulta a frequência religiosa do adolescente a alguma instituição religiosa;
3. envolvimento com os familiares e
responsáveis do adolescente, buscando
identificar a relevância e pertinência do
contato do adolescente com um líder ou
representante religioso, durante o processo
de internação;
4. busca, por parte das Unidades do Sistema, do grupo ou líder religioso que seja
a referência do jovem, de modo a que o
religioso seja uma pessoa, efetivamente,
relevante para o adolescente;
5. encaminhamento de todas as demandas
religiosas colocadas pelos adolescentes,
durante o período de internação, para o
agente religioso de sua referência.
A ideia é a de que o adolescente, caso sinta
necessidade, tenha contato com o assistente
religioso da instituição que frequentava antes
de ingressar no Sistema, ou de referência da
sua família, de modo a reforçar o seu vínculo
tanto com a família quanto com a instituição
religiosa de sua referência. É esse assistente
religioso, conhecido do adolescente, que
pode ajudá-lo, aconselhando-o de acordo
com as suas crenças e desenvolvendo com
ele as práticas e ritos religiosos quando for o
caso e de acordo com a política de segurança
da instituição.
Aos adolescentes que não são religiosos ou
não têm uma identificação clara com uma
religião antes de ingressar no Sistema devem
ser igualmente informados que têm o direito
de solicitar um líder religioso para ajudá-los
ou aconselhá-los, caso sintam necessidade. Como esses jovens provavelmente não
reconhecem nenhuma instituição religiosa
ou líder religioso de sua referência, o Sistema deve dispor do contato de religiosos de
diferentes denominações para acioná-los
quando necessário.

Se um estabelecimento de detenção tiver
um número suficiente de adolescentes de
uma dada religião, um ou mais representantes
qualificados dessa religião devem ser nomeados ou
aprovados e ser-lhes concedida autorização
para prestar serviços religiosos regulares e fazer
visitas pastorais particulares aos adolescentes, a
pedido destes.
Portanto, é possível que essas atividades
ocorram. Devem, entretanto, primeiro ser
solicitadas pelos adolescentes (e não oferecidas); segundo, dirigidas somente para os que
as solicitaram; terceiro, os que não solicitaram
devem ter outras atividades para realizar no
mesmo momento; quarto, o grupo religioso
que realizar a atividade de assistência religiosa
deve ser aquele indicado pelos adolescentes.
Essas são apenas algumas sugestões de como
dar protagonismo aos adolescentes (proposta
socioeducativa), garantindo os direitos a eles
consagrados na legislação brasileira. Nesse
sentido, as indicações aqui esmiuçadas devem
ser acrescidas de outras estratégias estabelecidas pelos agentes institucionais em contato
com a realidade local, buscando sempre o
respeito à garantia dos direitos dos jovens
privados de liberdade.
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As práticas informais, realizadas pelos próprios
adolescentes, no interior das Unidades devem
ser respeitadas como expressão da espiritualidade e religiosidade dos jovens. Entretanto,
elas não podem constranger a participarem
das práticas os demais adolescentes não portadores do mesmo credo ou não religiosos.
Todos os pontos aqui analisados pressupõem
atendimentos caso-a-caso, já que visam a
atender às necessidades do adolescente (indivíduo) em suas especificidades. No entanto,
o padrão de atendimento nas Unidades tem
sido o de práticas coletivas. Elas são possíveis?
As “Regras de Proteção dos Jovens Privados
de Liberdade”, estabelecidas pelas Nações
Unidas, em 1990, afirmam que:
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