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Introdução

Embora existam políticas públicas que tentem conter a violência entre as
crianças e adolescentes, essas não se mostram eficazes por inúmeros motivos, fato
que tem despertado muita curiosidade no meio acadêmico, que tem se preocupado
em contornar essa situação.

Neste trabalho objetivou-se avaliar como os adolescentes em conflito
constroem perspectivas futuras após cumprirem medida de interação e retornarem
ao convívio social e qual a relação desses resultados com a teoria dos campos de
Bourdieu (1990; 1997 e 1998).

Metodologia

Participaram 15 adolescentes riograndinos do sexo masculino, autores de
atos infracionais, que cumpriram medida de internação no Centro de Atendimento
Socioeducativo (CASE) de Pelotas/RS nos meses de março à junho de 2007, bem
como sete profissionais que trabalhavam na instituição.

O estudo foi dividido em duas etapas. Na primeira, realizou-se um
levantamento quantitativo sobre o perfil dos participantes através de análise
documental tendo como base os prontuários dos adolescentes. Posteriormente,
foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com nove dos mesmos
adolescentes, bem como entrevistas abertas com os profissionais que atendiam
aqueles.

Resultados e Discussão

A educação formal foi apontada como uma perspectiva de futuro por 45% dos
internos. No entanto, quando questionados sobre atividade que realizariam após
deixarem a CASE/Pelotas, a maioria dos meninos (56%) afirmou que iria trabalhar,
já que precisa conseguir se manter e ajudar a família. Expectativa que os
adolescentes não vislumbram de forma concreta, inclusive não sabendo como
conseguir um emprego. Nesse sentido, a CASE/Pelotas oferece cursos
profissionalizantes e oficinas aos internos, que, segundo os adolescentes, não são
freqüentes, além de nada atrativos, pois distantes dos desejos e da realidade que os
jovens irão encontrar quando voltarem para a comunidade.

Nas entrevistas realizadas com os profissionais, observou-se que existe um
corpo técnico bastante completo para atender aos adolescentes, cerca de trinta e
três atuando em diversas áreas. Percebeu-se, ainda, que a realização de cursos
profissionalizantes para os adolescentes dependia da existência de verba pelo
Estado, e que, na maioria das vezes, ficava restrita a iniciativa da unidade em trazer
os cursos aos internos. Na época foi sugerida a criação programa de apoio e
acompanhamento ao egresso na CASE/Pelotas. Atualmente esse programa está em
fase de implantação na unidade.



Os profissionais também mencionaram a relação direta entre a
desorganização familiar e a delinqüência na vida do infrator. Nesse contexto,
sustentaram que o adolescente ao deixar o contexto sócio-educativo e retornar para
a mesma realidade de vida da qual adveio (falta de dinheiro, criminalidade,
desemprego, falta de apoio familiar, amizades inadequadas etc.), além de dificultar a
realização de perspectivas futuras nesses jovens, poderia contribuir para a prática
de novos atos infracionais.

Nesse sentido, a partir dos conceitos de Bourdieu (2002), acredita-se que a
deficiência no capital cultural desses adolescentes e os tipos de relações sociais
(capital social) que estabelecerão, tão-logo deixarem a instituição, não os auxiliaria a
romper com suas histórias de vida marcadas pela delinqüência.

Conclusões

Por tudo isso, percebeu-se que a medida sócio-educativa de internação
desenvolvida na Case/Pelotas é eficaz, desenvolvendo um bom trabalho de acordo
com a estrutura que apresenta. No entanto, a instituição lhes mostra um mundo ideal
que além de seus muros não consegue ser mantido pela sociedade, pela família e
pelo Estado, responsáveis solidários pelos direitos de nossas crianças e
adolescentes conforme preceitua a Constituição Pátria. Além disso, a deficiência de
capital cultural e o tipo de capital social que cercam esses jovens, poderiam
contribuir para a perpetuação da delinqüência e a reiteração dos atos infracionais.
Acredita-se que as políticas públicas não devem ignorar tais conceitos, focando sua
atuação nessas perspectivas.
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