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Simpósio: 6 - A PRISÃO EM PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR: OS DIREITOS 
HUMANOS DA PESSOA EM RECLUSÃO 
 
RESUMO: A comunicação analisará a crença religiosa como elemento pedagógico e de 
avaliação na/da execução da medida socioeducativa de internação para adolescentes e jovens 
do sexo feminino no Estado da Bahia. A medida socioeducativa de internação é a mais grave 
prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) devendo ser cumprida 
integralmente em privação de liberdade por no máximo três anos. A pesquisa foi qualitativa e 
adotou como técnicas de coleta de dados entrevistas semi-estruturadas realizadas com o staff e 
análise documental, notadamente prontuários de atendimentos técnicos das adolescentes e 
jovens. Religião e crença religiosa foram apontadas por membros do staff como elementos que 
produzem impactos na execução da medida socioeducativa de internação: alguns positivos – 
quando, exemplarmente, contribuem para “manter a calma e harmonia nos alojamentos” – e 
negativos, quando criam conflitos por intolerância religiosa ou maximizam a culpa e a aflição, 
sentimentos comuns na privação de liberdade. Na instituição investigada a assistência religiosa 
é garantida na ação socioeducativa e é considerada uma vertente de avaliação do cumprimento 
da medida, de modo que integra o planejamento pedagógico e o Plano Individual de 
Atendimento (PIA), documento norteador da prática pedagógica na medida socioeducativa. 
Liberdade de pensamento religioso é direito individual do adolescente ou jovem em 
cumprimento de medida socioeducativa conforme prevê o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE, Lei 12.594/12, art. 49, III). Desde a realidade empírica investigada, 
os dados indicam que a assistência religiosa contribui para as tensões internas e produz efeitos 
no disciplinamento e na gestão dos corpos na execução da medida socioeducativa de internação. 
Reflete-se ainda que a adoção do exercício da religiosidade e a crença religiosa em caráter 
avaliativo da execução referida medida, inclusive com objetivos pedagógicos e disciplinares 
implícitos, ultrapassa o direito constitucional de liberdade de crença e direito individual previsto 
no SINASE para torna-se um elemento de funcionamento de relações vigentes na privação de 
liberdade, tal como identificou Camila Dias (2005) em estudo no sistema prisional. 
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