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RESUMO 

 

Os atos infracionais praticados por adolescentes são fatos que, cada vez mais, chocam a 

sociedade e vários são os motivos que os levam a tais práticas. Desde os primórdios da 

colonização do Brasil, em 1500, a política de atendimento à criança e ao adolescente tem se 

enveredado por vários caminhos como o da repressão, do controle social, da estigmatização, 

da garantia de direitos. Este último foi conquistado em 1988 com a Constituição Federal e 

regulamentado em 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente através do qual foi 

materializada a Doutrina da Proteção Integral. Porém, essa política ainda é mal utilizada, não 

tem demonstrado resultados satisfatórios tornando-se alvo de muitas críticas. Em seu artigo 

112, o ECA, trata das medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente que comete ato 

infracional, as quais têm por finalidade a (re)instituição de direitos, a interrupção da trajetória 

infracional e a inserção social, educacional, cultural e profissional destes sujeitos, objetivando 

assim, o pleno exercício da cidadania dos mesmos. O presente estudo tem como objetivo 

analisar a eficácia das medidas socioeducativas para cumprimento em meio aberto no 

processo socioeducativo do adolescente em conflito com a lei, considerando para isto o 

cenário brasileiro e paraibano no que tange à temática. Na primeira parte do estudo é 

explicitado o trajeto histórico da política de atendimento à criança e ao adolescente no Brasil. 

Posteriormente, são realizadas colocações referentes ao adolescente em conflito com a lei, ao 

ato infracional, às medidas socioeducativas de uma forma geral e ao Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo. Por fim, é abordado o tema central do nosso estudo quando, 

então, são identificadas características do Sistema Socioeducativo em Meio Aberto. É 

ressaltada a questão da dicotomia existente entre a produção teórica sobre a criança e o 

adolescente e o atendimento dispensado a estes atores sociais, como também a necessidade 

das medidas socioeducativas serem desenvolvidas de forma articulada com o Sistema de 

Garantia de Direitos a fim de alcançarem plenamente os objetivos aos quais se propõem. Para 

a elaboração desta dissertação, foi realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico e 

documental e embora tenham sido apresentados alguns dados quantitativos, a análise da 

pesquisa se deu de forma predominantemente qualitativa fundamentada no método analítico 

crítico.  

 

Palavras-chave: Adolescentes em conflito com a lei. Medidas socioeducativas. Ato 

infracional. Estatuto da Criança e do Adolescente. 



 

 

ABSTRACT 

 

The infractional acts committed by adolescents are facts that, ever more, shocked the society 

and there are several reasons for which lead to such practices. Since the beginnings of the 

colonization of Brazil, in 1500, the attending policies to child and to the adolescent has 

embarked on several pathways as the repression, social control, stigmatization, the guarantee 

of rights. This last was achieved in 1988 with the Federal Constitution and regulated in 1990 

with the Statute of Children and Adolescents through which was materialized the Doctrine of 

the Integral Protection. However, this policy is still poorly used, have not shown satisfactory 

results becoming the target of much criticism. In Article 112, the ECA, deals with 

socioeducational measures applied to the adolescent who commits an infractional act, which 

are intended to (re)imposition of the rights, the interruption of infractional trajectory and 

social inclusion, educational, cultural and professional of these subjects thus aiming the full 

exercise of citizenship thereof. This study aims to analyze the effectiveness of measures 

socioeducational taken to comply in an open environment on adolescent social-educational 

process in conflict with the law, considering the Brazilian and Paraiba scenario with regard to 

issue. In the first part of the study detailing the historical trajectory of the child care policy 

and adolescents in Brazil. Thereafter, we will treat of the attending policies to the adolescents 

in conflict with the law, the infractional act, the socioeducational measures in general, the 

National Socio-Educational Services System. And finally, we discuss the central theme of our 

study when then identify characteristics of Socio-Educational System in Half Open. We will 

highlight the issue of dichotomy between the theoretical literature on the children and 

adolescents and the care provided to these social actors, as well as the need for educational 

measures be undertaken in coordination with the Rights Assurance System in order to fully 

achieve the objectives which are proposed. For the elaboration of this dissertation, we 

conducted a bibliographic and documentary research and although we have presented some 

quantitative data, the analysis of the research happened in a predominantly qualitative way 

based on the analytical critical method. 

 

Keywords: Adolescents in conflict with to the law. Socioeducational measures. Infractional 

act. Statute of Children and Adolescents. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prática de atos infracionais por adolescentes é um fato que não pode ser negado. 

Estas ações, muitas vezes, vêm acompanhadas de intensa violência, assim como são violentas 

as expressões da questão social que se desdobram na vida destes indivíduos. É de se ressaltar 

que esta prática entre os adolescentes tem crescido vertiginosamente, de modo que eles estão 

assemelhando-se aos adultos em suas atividades delitivas. 

A questão do adolescente autor de ato infracional tem sido objeto de vários estudos, 

como exemplo, os desenvolvidos por Volpi, Faleiros, Rizzini, Shecaira, dentre outros, que 

traçam suas análises a partir das determinações que se imbricam no contexto da contraditória 

sociedade capitalista.  

O ato infracional - conduta descrita como crime ou contravenção penal (ECA, 

Art.103) - cometido por adolescentes é um tema que preocupa a sociedade. O 

hiperdimensionamento deste problema tem gerado um clamor de diversos setores por medidas 

mais enérgicas. 

A promulgação da Lei nº 8069/90, ou simplesmente Estatuto da Criança e do 

Adolescente, trouxe grandes avanços no trato desta problemática, prevendo o enfrentamento 

desta expressão da questão social e colocando para a família, a comunidade, a sociedade em 

geral e o poder público o dever de assegurar o que ele predispõe. Contudo, essa política ainda 

é mal utilizada, não tem demonstrado resultados satisfatórios tornando-se alvo de muitas 

críticas.  

 O ECA, em seu artigo 112, refere-se às medidas socioeducativas, vislumbrando nestas 

uma intervenção positiva frente ao adolescente em conflito com a lei. Estas medidas são 

determinações dadas por autoridades competentes a adolescentes que cometeram atos 

infracionais e têm por finalidade a (re)instituição de direitos, a interrupção da trajetória 

infracional e a inserção social, educacional, cultural e profissional destes sujeitos, buscando, 

assim, o pleno exercício da cidadania.  

O objetivo principal deste estudo é o de analisar as medidas socioeducativas em meio 

aberto (advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, 

liberdade assistida) e sua eficácia no processo socioeducativo do adolescente que comete ato 

infracional. Optamos pelas medidas socioeducativas de cumprimento em meio aberto devido 

ao fato das mesmas obterem prioridade, quando da aplicação de medida socioeducativa, em 

detrimento das que são cumpridas em meio fechado (semiliberdade e internação), que por não 

privarem o adolescente do convívio familiar e social, acabam obtendo melhores resultados no 
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que diz respeito ao alcance de seus objetivos, segundo o princípio da excepcionalidade. Este 

princípio, que se soma àqueles integrantes e orientadores do Sistema de Proteção dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, se fundamenta na premissa de que o processo socioeducativo 

não pode se desenvolver plenamente em situação de isolamento do convívio social, expondo 

que as medidas socioeducativas em meio fechado devem ser aplicadas como última 

alternativa devido aos efeitos sociais e psicológicos que delas derivam.  

 O interesse por este objeto teve como ponto de partida a pesquisa realizada em 2007 

no Setor Psicossocial de Medidas Socioeducativas da 2ª Vara da Infância e Juventude do 

Estado da Paraíba, local este que nos serviu, na época, de campo de estágio durante a 

graduação em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba. Tal pesquisa teve como 

fruto o estudo intitulado ―As medidas socioeducativas segundo a visão do adolescente em 

conflito com a lei‖. A partir desta análise pudemos perceber a insuficiência das medidas 

socioeducativas no sentido de alcançar os objetivos a elas designados. Isto nos instigou, então, 

a buscar apreender como está sendo desenhando o cenário nacional e local (Brasil/ Paraíba) 

no que diz respeito à eficácia de tais medidas. 

  Abordaremos, então, algumas questões sobre a aplicação das medidas socioeducativas 

em meio aberto, suas barreiras e seus avanços, como elas têm refletido na vida dos 

adolescentes que a cumprem e no contexto social, se elas têm alcançado os objetivos aos 

quais se propõem, se estão sendo eficazes para combater a crescente marginalização dos 

adolescentes ou se por sua brandura tem contribuído para o aumento da criminalidade e a 

reincidência destes jovens. Estes e outros questionamentos procuraremos responder ao longo 

deste estudo considerando que as medidas socioeducativas são concebidas como importante e 

fundamental instrumento no processo socioeducativo do indivíduo que comete ato infracional.  

 O presente estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica e 

documental fundamentada no método crítico-analítico. Para a coleta dos dados da pesquisa 

utilizamos como instrumentos: livros, revistas, jornal escrito e falado, sites, documentários e 

documentos oficiais. Também fizemos uso de dados secundários apresentados nas seguintes 

publicações: no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo (2013) e no Levantamento 

dos Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa (2014), ambos elaborados pelo 

SINASE; no Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2014) divulgado pelo Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública; no Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da 

Paraíba (20152024) publicado em janeiro do corrente ano; dentre outras. Os dados coletados 

alcançam estatísticas dos anos de 2010 a 2013.  

  Embora tenhamos apresentado dados quantitativos, a análise da pesquisa se deu de 
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forma predominantemente qualitativa.  

 Na primeira parte explicitaremos o trajeto histórico da política de atendimento à 

criança e ao adolescente no Brasil. Iniciaremos com o Brasil Colônia (1500 a 1822), 

perpassaremos a época do Brasil Império (1822 a 1889) até chegarmos à República (de 1889 

aos dias atuais) quando então serão realizadas importantes considerações ao tratarmos da 

Constituição Federal (1988) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), um marco no 

lento sistema de mudança das políticas sociais voltadas ao adolescente em conflito com a lei. 

Poderemos assim, neste capítulo, evidenciar as políticas públicas dirigidas ao adolescente 

autor de ato infracional no decorrer desse percurso histórico. 

 Na segunda parte trataremos do adolescente em conflito com a lei em seu contexto 

social, os aspectos que podem vir a determinar a prática do ato infracional, os desafios 

encontrados na luta pela efetivação dos direitos conquistados com o ECA. Também faremos 

referência às medidas socioeducativas de forma geral definindo-as conforme o predisposto no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Abordaremos, ainda, o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo- SINASE (criação, objetivos, princípios, gestão, dentre outros 

aspectos) enquanto ferramenta indispensável para consolidar o direito infanto-juvenil 

brasileiro estabelecido por meio do ECA àqueles adolescentes que cometem ato infracional.  

 A terceira parte refere-se ao tema central do nosso estudo. Aqui, trabalharemos os 

dados coletados durante a pesquisa. Estaremos expondo a metodologia aplicada, a forma 

como foi realizada a investigação e a análise, os instrumentos e técnicas que utilizamos para 

seu desenvolvimento. Apresentaremos um panorama referente aos adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas no Brasil fazendo um recorte também dessa 

realidade no Estado da Paraíba. Por fim, a partir dos dados apresentados buscaremos 

identificar os pontos positivos de tais medidas, como também as principais dificuldades 

encontradas no processo de execução das mesmas, analisando sua eficácia no processo 

socioeducativo do adolescente autor de ato infracional.  

 O estudo ao qual nos propomos trará sua contribuição tanto para a sociedade quanto 

para o universo acadêmico ao se constituir em instrumental teórico capaz de subsidiar os que 

se interessam pela problemática e pretendem dar continuidade ao seu desenvolvimento. O 

mesmo poderá alimentar debates sobre a temática em questão o que possibilitará a emersão de 

novas percepções, a apreensão de outras determinações complementares ao nosso objeto. 

Consideramos relevante a análise das medidas socioeducativas em meio aberto dada a 

importância da mesma no processo de construção e qualificação das políticas voltadas para o 

adolescente autor de ato infracional. Ao atentarmos para as constantes e recentes discussões 
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levantadas a cada novo crime brutal praticado por jovens, ao contemplarmos as discussões 

sobre o poder de resolutividade das medidas socioeducativas e sobre a questão da redução da 

menoridade penal percebemos o quanto este debate apresenta-se como pertinente ao cenário 

brasileiro na atualidade. Também podemos ressaltar aqui o fato de estar sendo redesenhado no 

país um novo quadro referente à política de atendimento direcionada ao adolescente que 

comete ato infracional, o qual tem como pano de fundo as novas estratégias que tem sido 

traçadas visando à qualificação do sistema socioeducativo, como é o caso, por exemplo, da 

criação do SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e da Resolução nº 

109/09 do Conselho Nacional de Assistência Social que trata da Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais e redimensiona os serviços destinados a este público. 

 A análise aqui desenvolvida, em momento algum, tem a intenção de esgotar o estudo 

sobre o tema, mas contribuir para a complementação do que já existe e servir de subsídio para 

os que virão.  
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2 UM BREVE HISTÓRICO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO  

ADOLESCENTE NO BRASIL 

 

A política de atendimento à criança e ao adolescente apresenta um longínquo trajeto 

percorrido dentro da história política, social, cultural e econômica brasileira. Ao considerar, 

portanto, que a mesma não está isolada, mas, sim, inserida numa realidade macrossocial onde 

se interliga com vários outros determinantes conjunturais, faz-se necessário contextualizá-la 

historicamente a fim de abrir um amplo leque de entendimento sobre a temática, o que nos 

possibilitará uma visão mais ampliada no que diz respeito à mesma.  

 Destacamos que o conhecimento da gênese histórica de um processo é absolutamente 

necessário, mas que em si não explica o presente. Para entendermos cada processo em sua 

totalidade devemos sincronizar sua gênese e desenvolvimento com a estrutura e função da 

conjuntura que se pretende analisar levando em consideração que as categorias são 

historicamente determinadas.  No estudo de um processo histórico não é apenas o passado que 

fala. Tanto o passado esclarece coisas do presente como o presente explica coisas do passado. 

Há uma conexão entre passado, presente e futuro e cada geração posterior depara-se com 

resquícios adquiridos pela geração precedente.  

Do Brasil Colônia aos dias atuais foram longos anos de história sobre o atendimento à 

criança e ao adolescente: preconceitos, discriminação, estigmatização, luta por direitos, 

violação dos mesmos. Este trajeto histórico e a contextualização do nosso estudo serão 

abordados a seguir para que, tendo o conhecimento dos determinantes que englobam a nossa 

temática, possamos tecer considerações firmadas a respeito da mesma.  

 

2.1 Brasil Colônia (1500 a 1822)  

  

Nosso ponto de partida é o ano de 1500. Com a chegada dos portugueses ao Brasil 

inicia-se o processo de colonização, cuja principal preocupação é a de povoamento da terra 

com fins predominantemente mercantilistas sendo, então, o Brasil considerado a mais 

importante colônia portuguesa cujo papel era o de abastecer a ―pátria-mãe‖ com seus ricos 

recursos naturais. Dentre as práticas da colonização foram necessários mecanismos de 

conquistas que ampliassem o poder e o domínio dos colonizadores como também o alcance de 

novas regiões coloniais. Os portugueses utilizaram para isso práticas cruéis que levaram ao 

desordenamento familiar e as quais incidiram sobre a classe pobre e marginalizada, ou seja, os 

índios, os negros e as crianças abandonadas. Um exemplo disso eram as separações de 
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crianças índias e negras de seus pais com a finalidade de livrá-las da influência dos costumes 

e tradições dos antepassados, facilitando, desta forma, a assimilação da cultura e da religião 

dos portugueses. Tais ações eram também uma forma de fazer com que os pais 

compreendessem a nova ordem social por meio de seus filhos. Este foi o modo mais eficiente 

que os jesuítas, responsáveis pela catequização dos nativos, encontraram para mudar os 

costumes dos mesmos e imbuir neles a cultura e religião oficial portuguesa.  Muitos não se 

adaptavam à convivência com seus colonizadores e encontravam nas ruas a única forma de 

sobrevivência. Os jesuítas foram responsáveis pela conversão, cristianização e humanização 

dos índios brasileiros, com uma doutrina fortemente arraigada na psicologia de fundamento 

moral e religioso e um projeto disciplinar que não dispensava açoites e castigos. Para eles a 

infância era a melhor fase para o adestramento tendo em vista a inocência e por não ter as 

práticas e valores do seu povo de origem totalmente sedimentadas em si. Já a puberdade, era 

para os jesuítas uma fase que merecia cuidados, pois era aí que emergiam as raízes das 

crianças então catequisadas. 

A idade perigosa e ingrata, na qual as raízes falam mais alto[...]. A adolescência 

indicava o reingresso dos jovens aos costumes parentais e, mais do que isso, unia 

mamelucos, mestiços e ―órfãos da terra‖ numa mesma luta pela sobrevivência nas 

adversas condições de vida que se tinha no interior do sistema colonial, na então 
terra de Santa Cruz (DEL PRIORE, 1998, p. 23-24). 

 Em 1551 surge a primeira casa de recolhimento de crianças no Brasil. Nessas casas de 

recolhimento as crianças recebiam, além de evangelização, castigos severos acreditando-se 

que o trabalho árduo poderia garantir-lhes o céu. Assim, a Igreja Católica dá início às 

primeiras ações de atendimento à criança e ao adolescente no Brasil por meio do recolhimento 

de crianças ―desvalidas‖, ações estas que irão acompanhar por muito tempo sua trajetória. 

Como afirma Amin (2010b, p. 5). 

Em 1551 foi fundada a primeira casa de recolhimento de crianças do Brasil, gerida 

pelos jesuítas que buscavam isolar crianças índias e negras da má influência dos 

pais, com seus costumes ―bárbaros‖. Consolidava-se o início da política de 

recolhimento.  

 No Brasil Colônia os moldes de assistência a essas crianças eram ditados pela Corte. A 

legislação referente à infância mantém a preocupação com o recolhimento de crianças órfãs e 

expostas pautada na ideologia cristã. Instituições de cunho religioso e assistencial e as 

autoridades da época estabelecem, então, alianças com o objetivo de garantir ―proteção‖ aos 

denominados ―expostos‖. A instituição típica de atendimento aos doentes, aos pobres, aos 
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idosos, às crianças órfãs, às viúvas e a outros desamparados foram as Santas Casas de 

Misericórdia cuja origem remonta ao século XVI e, conforme afirma Faleiros (1995, p. 227) 

―embora de caráter leigo e gozando de autonomia [...], mantinha estreitas relações com a 

realeza e com a hierarquia da Igreja Católica […]‖. A função prioritária dessas Casas era a 

assistência à população pobre, mas de acordo com Veiga (2007), a irmandade não procurava 

educar as crianças, mas acolhê-las e encaminhar as que tinham de zero a três anos de idade 

para amas de leite pagas que amamentavam em domicílio ou em hospitais. Se ninguém se 

responsabilizasse por elas, retornavam para a casa de assistência e lá permaneciam até os 7 

anos de idade quando eram entregues às autoridades e ficavam expostas, em especial ao 

trabalho escravo. Além das instituições, as crianças expostas também eram criadas em casas 

de família e, sendo nestas incorporadas, poderiam representar um complemento gratuito para 

a mão de obra. Ainda assim, estas crianças eram as que tinham melhores condições de 

sobrevivência do que as das instituições, uma vez que a criação em um lar podia significar 

maiores oportunidades na idade adulta de arrumar um casamento e de se estabelecer. 

No século XVIII, cresce assustadoramente o abandono de crianças e, em sua maioria, 

frutos de relações consideradas ilícitas pela sociedade (torna-se prática comum o abandono de 

crianças ilegítimas e filhos de escravos, principalmente). As mesmas eram deixadas nas portas 

das igrejas, conventos e residências, até mesmo nas ruas, onde muitas vezes eram devoradas 

ou atacadas por animais. Como este fato chocava e incomodava a sociedade da época a 

preocupação em solucioná-lo ocupou um espaço estratégico naquele contexto histórico. 

Segundo Cunha (1998, p.11), foi adotada em 1726, no Brasil, primeiramente na Bahia, uma 

ideia europeia trazida pelos portugueses: a Roda dos Expostos
1
, a qual era mantida pelas 

Santas Casas de Misericórdia e que tinha como objetivo colher e salvar a vida das crianças 

abandonadas. Afirma Eva Faleiros (1995, p.235) que ―os governantes as criaram para depois 

encaminhar as crianças para trabalhos produtivos e forçados‖. Estas casas de acolhimento 

visavam orientar a população pobre no intuito de transformá-la em classe trabalhadora e 

afastá-la da camada considerada perigosa, geralmente envolvida com a prostituição e a 

vadiagem. Embora tenha se mostrado uma alternativa paliativa, a mesma foi utilizada até o 

início do século passado em alguns Estados da região Sudeste, como Rio de Janeiro (1935) e 

São Paulo (1948). A política de dominação que está na base do esquema da Roda carrega em 

                                                

1 Aparelho de madeira de formato cilíndrico com um dos lados vazados anexo a um asilo de menores e assentado 

num eixo que produzia um movimento rotativo. Sua utilização permitia ocultar a identidade de quem 

abandonava, privilegiando o anonimato das genitoras, que não podiam, pelos padrões da época, assumir 

publicamente a condição de mães solteiras. 
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si toda a política da escravidão, apoiada pelo Império e articulada pela oligarquia rural e a 

nascente burguesia comercial. Essa política, por um lado, validava e institucionalizava a 

rejeição da criança desvalorizada (negra, mestiça, ilegítima) e, por outro lado, a incorporava 

ao trabalho. O sistema da Roda trazia, dessa forma, o retrato da desvalorização da criança no 

Brasil Colônia: ―... expostos, recolhidos e assistidos eram conduzidos precocemente ao 

trabalho e explorados, para que pudessem ressarcir aos ‗seus criadores‘ ou ao Estado os gastos 

feitos com sua criação‖ (FALEIROS, 1995, p. 235). Assim, a mão-de-obra de crianças e 

adolescentes era explorada, ou como mercadoria no caso dos filhos dos escravos, ou como 

ressarcimento pelos gastos advindos de sua criação, no caso das crianças ―expostas‖. 

Crianças e adolescentes além de inseridos no trabalho escravo serviam também à 

satisfação sexual de seus senhores. Durante a escravidão o destino das crianças que 

sobreviviam da decorrência de diversos fatores, como os abortos por maus-tratos, a alta 

mortalidade infantil em virtude das péssimas condições do cativeiro e os infanticídios 

praticados pelas mães como forma de livrar seus filhos da escravidão era o de sofrer 

―humilhações, maus-tratos e abusos sexuais‖ cuja sina estava traçada para serem ―propriedade 

individual, patrimônio e mão-de-obra‖ (FALEIROS, 1995, p.224).  

No âmbito do Direito Penal, as Ordenações Filipinas que foram promulgadas em 1603, 

em Portugal, estiveram em vigor no Brasil até à proclamação de sua independência. Vale 

destacar que o sistema jurídico que vigorou no Brasil durante todo o período colonial foi o 

mesmo que vigia em Portugal. 

De acordo com as Ordenações Filipinas, a imputabilidade penal iniciava-se aos sete 

anos, eximindo-se o menor da pena de morte e concedendo-lhe redução da pena. 

Entre dezessete e vinte e um anos havia um sistema de "jovem adulto", o qual 

poderia até mesmo ser condenado à morte, ou, dependendo de certas circunstâncias, 

ter sua pena diminuída. A imputabilidade penal plena ficava para os maiores de 

vinte e um anos, a quem se cominava, inclusive, a pena de morte para certos delitos. 

[…] A adolescência confundia-se com a infância, que terminava em torno dos sete 

anos de idade, quando iniciava, sem transição, a idade adulta  (SOARES, s.d.). 

Nesta época, crianças e jovens eram severamente punidos sem muita diferenciação 

quanto aos adultos, apesar do fato de que a menor idade constituísse um atenuante à pena. 

Em suma, as preocupações em relação à população infantil e juvenil até o advento da 

Independência do Brasil limitavam-se à prática do recolhimento. A questão penal e social 

direcionada a este público não tinha maior expressão e as medidas punitivas eram, então, 

amparadas pelas Ordenações do Reino de Portugal e eram extremamente bárbaras. 
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2.2 Brasil Império (1822 a 1889) 

 

 As primeiras medidas adotadas pelo poder público para minimizar a situação das 

crianças pobres se concretizaram no período do Brasil Império. O início do século XIX foi 

marcado pela expansão da industrialização que trouxe consigo a intensificação da 

pauperização, a desordem e os altos índices de doença, criminalidade e imoralidade, 

pincipalmente nas grandes cidades como o Rio de Janeiro que, na ocasião, era a capital do 

Brasil.  Esse fato marca a preocupação do governo em retirar do meio social as crianças que 

circulavam pelas ruas, o que causava desconforto à população. Com isso, surgem os primeiros 

asilos mantidos pelo governo imperial com o objetivo de ministrar o ensino elementar e 

profissionalizante a esse público, mascarando, dessa forma, o intuito real de segregação dos 

menores, retirando-lhes do convívio social. Eva Faleiros (1995) relata que após a 

independência do Brasil verificam-se significativas mudanças na assistência às crianças 

expostas, órfãs e pobres, principalmente devido à ampliação e diversificação das instituições 

de atendimento a esta população. Entre 1825 e 1837 foram criadas algumas rodas de expostos 

com novas mantenedoras, particulares e/ou religiosas, com atuação no campo da assistência à 

infância necessitada. O governo promulgou legislações sobre órfãos, aprendizes, ―menores 

infratores‖, instituições de assistência privada e educação, além de criar asilos e escolas para 

crianças e jovens órfãos, abandonados e pobres.  

 É neste contexto que vão surgir as primeiras preocupações em relação às penalidades 

direcionadas a crianças e adolescentes. O interesse pela questão da idade na diferenciação das 

medidas punitivas aparece na primeira lei penal do Império, o Código Criminal de 1830. O 

Código fixou a imputabilidade penal aos 14 anos de idade, estabelecendo um sistema 

biopsicológico para a punição de pessoas menores de 14 anos. Nesta faixa etária, os menores 

que agissem com discernimento poderiam ser considerados relativamente imputáveis, sendo 

passíveis de recolhimento às casas de correção pelo tempo que o juiz entendesse conveniente, 

não podendo o recolhimento exceder a idade de dezessete anos. Esses critérios supunham uma 

grande disparidade com respeito à idade civil, que estabelecia a maioridade a partir dos 21 

anos. Assim, a pessoa ficava submetida ao pátrio poder até os 21 anos, enquanto sua 

responsabilidade penal podia começar aos 7 anos. Buscava-se, no entanto, recolher os 

―menores infratores‖ em estabelecimentos especiais que visassem sua correção. Nesta época 

não era comum a discussão sobre a importância da educação prevalecer sobre a punição, o 

que só viria a acontecer no final do século XIX.  

Nas primeiras décadas do Brasil Império a legislação relativa à infância referia-se, de 
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um modo geral, a uma preocupação com o recolhimento de crianças órfãs. A Igreja 

continuava como responsável por zelar pelos expostos e contava com subsídios do Estado 

para executar medidas de cunho assistencial, especialmente nas Santas Casas de Misericórdia. 

No império, segundo Marcílio (2006, p. 135), as Misericórdias passaram a estar a serviço e 

sob o controle do Estado, pois vivenciavam drásticas e constantes dificuldades materiais.  

A assistência a este público caracterizava-se pela falta de um plano e de objetivos 

educacionais e profissionalizantes.  Então, na segunda metade do século XIX, anunciam-se 

leis que tratam do ensino primário e secundário, além de decretos que estabelecem a 

obrigatoriedade do ensino a todos os meninos maiores de sete anos. A pobreza passou a não 

compor impedimento para o acesso ao ensino. Somente eram excluídos os meninos com 

moléstias contagiosas, os que não fossem vacinados, os escravos e as meninas, que sequer são 

citadas nas exceções. Essas restrições acabavam afetando ainda mais aquelas crianças que 

pertenciam às famílias que não tinham acesso ao sistema de saúde. Assim, o não acesso à 

saúde acarretava o não acesso à educação e estas crianças acabavam sendo penalizadas 

duplamente.  

É, então, no contexto do Brasil imperial que vão surgir as primeiras preocupações com 

a formação educacional das crianças e adolescentes. As referências aos filhos dos escravos 

começam a aparecer na legislação a partir de 1850 e, em 1871, envolta na conjuntura das 

transformações que se processavam no País, é promulgada a Lei n. 2.040, conhecida como 

Lei do Ventre Livre que, mesmo seguindo a lógica do capital
2
, atribuiu uma nova dimensão, 

uma mudança na percepção em relação à criança, um olhar diferenciado para esta categoria. A 

lei do Ventre Livre de 1871 foi um marco na luta pelos direitos da infância no Brasil. Salienta 

Rizzini (2000) que, através dessa legislação, as crianças que antes tinham seus destinos 

traçados à mercê das famílias de seus donos, tornar-se-iam objeto de responsabilidade e 

preocupação por parte do governo e de outros setores da sociedade, principalmente dos 

                                                

2 Para os países que já eram industrializados, interessava que os trabalhadores fossem remunerados, pois o 

trabalhador teria que se sustentar com seu próprio salário e acabaria devolvendo o dinheiro que ganhava. Desta 

forma era mais lucrativo para o Estado ter trabalhadores do que escravos. A partir do Séc. XIX, a Inglaterra 

começou a pressionar o Brasil a abolir a escravidão, já que ela se beneficiava do comércio que mantinha com o 
Brasil, e queria vender seus produtos para os trabalhadores brasileiros. Começaram, pois, a surgir leis que 

deram início à libertação dos escravos no Brasil, entre elas a Lei do Ventre Livre também conhecida como ―Lei 

Rio Branco‖ que foi promulgada em 28 de setembro de 1871 e considerava livre todos os filhos de mulheres 

escravas nascidos a partir de então. Segundo esta lei, as crianças ficariam sob a custódia dos seus donos ou do 

Estado (nas casas de acolhimento, deixando de ser escrava para ser abandonada) até os seus 21 anos, depois 

desta idade poderiam ficar livres. Até lá, no entanto, se permanecessem junto da mãe, elas acabariam servindo 

como escravas da mesma forma. Estas leis eram chamadas popularmente de ―leis para inglês ver‖, pois na 

prática elas não funcionavam, eram somente para ―prestar contas‖ à Inglaterra já que o Brasil sofria pressão 

por parte da mesma. Em 1888 foi promulgada a Lei Áurea, que traria a liberdade a todos os escravos. 

http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/lei-do-ventre-livre/
http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/lei-do-ventre-livre/
http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/lei-aurea/
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médicos higienistas (assunto que trataremos adiante). Posteriormente é sancionada em 13 de 

maio de 1888 a Lei de Abolição da Escravatura, conhecida como Lei Áurea (Lei Imperial n.º 

3.353). 

 Rizzini (1997) mostra que, no tempo do Brasil Império, devido ao sistema de 

escravidão, a questão dos meninos de rua e do abandono de crianças e adolescentes se 

fortaleceu com as Leis acima citadas.  

 Na virada do século XIX para o XX, uma parcela considerável da população vivia na 

miséria. Com o fim da escravidão, em 1888, os negros e suas famílias se viram abandonados 

de uma hora para a outra, elevando as estatísticas da pobreza. O desenvolvimento da 

industrialização atraía gente do campo, mas não conseguia absorver toda a mão de obra 

disponível. As cidades inchavam, e o desemprego e a criminalidade disparavam. Às crianças e 

aos adolescentes reféns deste cenário restavam dois caminhos: ou trabalhavam, submetidos a 

serviços pesados e/ou perigosos, jornadas exaustivas e pagamentos irrisórios ou então 

perambulavam em grupos pelas ruas das cidades cometendo roubos, aplicando golpes, 

pedindo esmolas ou simplesmente vadiando.  

 Um cenário de crescente urbanização, disseminação de doenças, industrialização, 

políticas intervencionistas higienistas, faz fundo à passagem desse período histórico do 

Império para outro: a República. 

Os eventos significativos no âmbito da política interna interligavam-se ao clima 

também de profundas transformações na ordem mundial de então, em consequência 

das novas relações de produção e trabalho, como forma de ajuste às bases do Estado 
liberal, na lógica capitalista (SODRÉ, 1989, apud RIZZINI, 1997, p.73). 

 Assim, as últimas décadas do século XIX no Brasil foram marcadas por 

acontecimentos de relevo (como a Abolição da Escravatura em 1888 e a Proclamação da 

República em 1889) que se consubstanciaram em reordenamentos políticos, sociais e 

econômicos. 

 

2.3 A República (de 1889 aos dias atuais) 

 

 Nesse período de construção de uma identidade nacional no qual o Brasil procurava se 

livrar das amarras do colonialismo, a criança adquire uma importância especial no 

pensamento social brasileiro. Ela passa a ―constituir peça-chave do projeto político da época, 

que visava transformar o Brasil numa nação culta e civilizada nos moldes da Europa e tendo 

em vista o rápido progresso alcançado na América do Norte‖ (RIZZINI, 1997, p.71). A partir 

http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1888
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do momento em que a infância se revela um problema social, ela adquire um papel de relevo 

na construção do projeto nacional sendo vista como o futuro da nação: havia o objetivo de 

―salvá-la e moldá-la‖ para o futuro. Nesse sentido, ―a intervenção do Estado neste segmento 

da infância era defendida como uma ampla missão saneadora, patriótica e civilizatória em 

prol da reforma do Brasil‖ (Ibid.,p.75). Deste modo, 

a preocupação para com a infância redundou no desenvolvimento de um aparato 

jurídico-assistencial sob liderança do Estado, materializado através de inúmeras leis 
e instituições destinadas à proteção e assistência à infância pobre. No entanto, este 

investimento não visava atenuar a profunda desigualdade social que sempre 

caracterizou o país. Ao contrário, vetou-se aos pobres uma educação de qualidade e 

o acesso à cidadania plena. Para eles pensou-se e praticou-se uma política de 

exclusão social e de submissão, mantendo-se a renda e os privilégios nas mãos de 

uma minoria até os dias de hoje (Ibid. p.72). 

 Muitas crianças e jovens foram então, na verdade, relegados a um sistema obscuro e 

marginalizador, ou deixados à própria sorte sobrevivendo em bairros pobres ou pelas ruas e 

sem perspectivas de futuro, os quais passavam do menino que era futuro da nação ao 

adolescente que ameaçava a sociedade. 

 Assim, com a Proclamação da República em 1889 o sistema de controle penal é 

colocado em prática, tendo em vista que, em razão da abolição da escravidão, meninos e 

meninas de classe menos favorecida circulavam pelos centros urbanos das cidades 

―perturbando‖ a tranquilidade da sociedade elitizada. 

O Código Penal de 1890, o primeiro do período republicano, manteve os mesmos 

critérios de idade e discernimento do Código Criminal de 1830 para estabelecer a 

culpabilidade do ―menor‖. O diferencial é que neste Código, os menores de 09 anos eram 

considerados inculpáveis e os que tivessem entre 09 e 14 anos de idade seriam avaliados para 

ser percebida a possibilidade de serem ou não responsáveis por seus atos. Essa Doutrina do 

Direito Penal do Menor, como já foi dito, inspirada no Código de 1830, era voltada apenas, 

para o ―menor‖ que sofreu ou que cometeu algum tipo de crime. Além dessas condições, era 

dever da família e da sociedade prestar qualquer apoio ou auxílio. Nestes dois códigos 

anteriormente citados, os ―menores‖ com faixa etária entre 14 e 17 anos eram culpabilizados, 

porém, suas penas poderiam ser reduzidas a dois terços das aplicadas aos adultos. O curioso é 

observar que a preocupação da lei até então era a de buscar perceber a partir de qual faixa 

etária o indivíduo seria responsável pelos atos que praticasse contra a ordem social 

(PEREIRA, 1998). 

Em 1891 por meio do Decreto 1.313 temos a regulamentação do trabalho para os 
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menores. A idade mínima prevista nesse Decreto era de 12 anos. Mas conforme alguns 

doutrinadores, apesar da instituição legal, esse Decreto não foi respeitado principalmente em 

decorrência do desenvolvimento da indústria e da agricultura. Neste período de fins do século 

XIX e início do século XX, há uma proliferação dos males sociais que exigiam medidas 

urgentes de combate. O Brasil passa por rápidas e importantes transformações decorrentes da 

urbanização. A expansão industrial e o crescimento urbano desordenado (em grande parte, 

devido ao êxodo provocado pela abolição da escravatura) ocasionaram o agravamento de 

diversos problemas sociais, inclusive a elevação do abandono de crianças e a delinquência dos 

jovens que as autoridades da época trataram com medidas higiênicas. 

A passagem do século XIX para o século XX foi de considerada importância no que 

diz respeito à preocupação em tratar, especificamente, a questão da população infantil e 

juvenil. A Abolição da Escravatura e a Proclamação da República provocavam, no rastro das 

grandes transformações sociais que ocorriam, mudanças também no olhar lançado sobre as 

crianças e os adolescentes pobres. Entretanto, a tônica higienista é marcante e vai prevalecer 

nas discussões e nas práticas assistenciais, uma vez que os conceitos de saúde física e moral, 

da família como célula social e da formação do cidadão trabalhador coincidem com o ideal 

positivista da República e de higienização da pobreza. Com base em teorias de eugenia e 

degenerescência
3
, os higienistas

4
 defendiam que as mazelas sociais no Brasil advinham, de 

certo modo, da formação étnica brasileira, ou seja, eles acreditavam que a miscigenação 

levaria à hereditariedade de vícios de antepassados e que, para se chegar a uma ―raça pura‖, 

os laços familiares deveriam ser cortados. Nesse contexto, os higienistas se destacam trazendo 

conhecimentos médicos sobre higiene, controle e prevenção de doenças infectocontagiosas e 

epidemias. Em nome da preservação da segurança, delineiam-se atos de aconselhamento e 

punição às ações que infringiam essas regras de higienização. Com essa autoridade, os 

médicos prescreveram novos hábitos sobre todas as condições que pudessem afetar, de algum 

modo, a saúde, ou seja, todas as atividades humanas: trabalho, escola, moradia, asseio 

                                                

3 B.A. Morel (1809-1873) defendia a Teoria das Degenerescências como o desvio de um tipo primitivo perfeito, 

desvio este, transmissível hereditariamente. Mais tarde, a partir de 1870, V. Magnam (1835-1916) retomou 

Morel, mas redefiniu a ideia da degenerescência à luz do evolucionismo, considerando-a um estado patológico 
em que os desequilíbrios físicos e mentais do indivíduo degenerado interromperiam o progresso natural da 

espécie. Tal degenerescência poderia ser herdada ou adquirida, manifestando-se em sinais chamados estigmas 

que poderiam ser físicos, intelectuais e/ou comportamentais.   A eugenia partia do darwinismo social baseada 

na concepção de que era necessária a aplicação de boas práticas para melhorar ou aprimorar a espécie humana. 

A eugenia pregava a esterilização dos chamados degenerados como profilaxia para os males sociais.   
4 O Movimento Higienista tem suas bases em teorias racistas, no darwinismo social e na eugenia, pregando 

também o aperfeiçoamento da raça e colocando-se abertamente contra negros e mestiços. Suas propostas 

baseavam-se em medidas que deveriam promover o ―saneamento moral‖ do país. A ―degradação moral‖ era 

especialmente associada à pobreza e percebida como uma epidemia que deveria ser evitada. 
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corporal, moralidade, etc. Se o país estava doente, cabia curá-lo, ou melhor, saneá-lo. Muitos 

higienistas tomavam como referência a ideia de ser a falta de saúde e educação do povo 

responsável por nosso atraso em relação à Europa. Para os higienistas não poderia haver 

prosperidade nem progresso entre indivíduos ignorantes, e muito menos quando a ignorância 

se juntava às moléstias e aos vícios. Daí o interesse do Estado em promover a saúde e a 

educação do povo. 

O século XX, por sua vez, é caracterizado pelas contradições do sistema capitalista 

que se consolida e se expande como modo de produção, evidenciando a expansão da 

população excluída e marginalizada. Preocupados com a absorção da mão de obra colocava-se 

a necessidade de combater e conter a delinquência e a vadiagem. Essas contradições 

convertiam-se em desafios que exigiam maior eficiência, interesse e controle.  

Com a Proclamação da República, as elites políticas, intelectuais e filantrópicas 

começam a discutir a temática da criança. O "problema da criança" adquire certa dimensão 

política. Ressalta-se a urgência de intervenção do Estado, educando ou corrigindo os 

"menores" para que se transformassem em cidadãos úteis e produtivos para o país, 

assegurando a organização da sociedade. A criança ganha, pois, importância não só no campo 

jurídico, mas também social e econômico. O ―menor abandonado‖ é definido como um perigo 

para a sociedade. Ele passa a ser enxergado como futuro, como garantia de que será o capital 

humano que o capital industrial precisa para se reproduzir. Esta interpretação ganha força por 

ela mesma, na medida em que aparece cada vez mais como a grande legitimadora das ações 

disciplinadoras que se desenvolvem para velar pelo progresso do Brasil. 

 A preocupação jurídica pelo menor se inscrevia na introdução de formas de tratamento 

coerentes com o reordenamento da desagregação produzida pela modernização. As crianças 

abandonadas representavam um problema sério porque ao se tornarem criminosas muitas 

delas colocavam em risco o futuro da sociedade. Era ainda mais grave a atitude do Estado 

brasileiro em relação à criança abandonada ou criminosa uma vez que não tinha conseguido 

superar um comportamento policial, por demais desastroso.  

 Há uma oscilação entre os pensamentos relativos aos jovens e às crianças. Por um 

lado, era presente a preocupação com a defesa da criança, mas também havia o interesse 

relativo à defesa da sociedade contra estas mesmas crianças e jovens que constituíam uma 

ameaça à ordem pública. Destas discussões surgem vários projetos de regramento legal das 

questões referentes à temática da infância. Os discursos da época refletem-se em decretos e na 

criação de estabelecimentos para recolher menores conforme criteriosa classificação, visando 

a prevenção (escolas de prevenção para os menores moralmente abandonados) e a 
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regeneração (escolas de reforma e "colônias correcionais" para os ―delinquentes‖ separando-

os de acordo com a idade, sexo e tipo de crime cometido, se absolvidos ou condenados). 

Embora o período republicano tenha trazido consigo avanços no que se refere à 

legislação brasileira para a infância, os primeiros anos do século XX foram marcados pela 

crítica à não diferenciação no tratamento destinado à criança, ao adolescente e ao adulto 

―delinquentes‖.   

 No ano de 1912 o Deputado João Chaves apresenta uma proposta de alteração 

legislativa que busca dar uma nova conotação ao direito menorista, ou seja, mudar a visão 

meramente repressora e punitiva visando proteger o menor. Propõe também que os tribunais 

deveriam ter juízes especializados neste tipo de direito. Essa visão do Deputado João Chaves 

encontrava-se em consonância com os movimentos internacionais que já visualizavam as 

crianças e os adolescentes de um prisma diferenciado do que tínhamos aqui no Brasil. Vale 

considerar que no ano anterior, 1911, tinha sido realizado o Congresso Internacional de 

Menores – Paris/França. Além do Congresso Internacional de Menores (1911), temos a 

Declaração de Gênova de Direitos da Criança, que no ano de 1924 foi adotada pela Liga das 

Nações, reconhecendo-se assim a existência de um Direito da Criança. 

 Em 1917, durante a greve geral dos trabalhadores e com a criação do Comitê de 

Defesa Proletária uma das reivindicações apresentadas foi a proibição do trabalho de menores 

de 14 anos e ainda a vedação do trabalho noturno para os menores de 18 anos.  

 Em 1919, no cenário internacional, a Liga das Nações criou o Comitê de Proteção da 

Infância, diante da quantidade de crianças e adolescentes órfãos após a Primeira Guerra 

Mundial. Em 1923, Eglantyne Jebb (1876-1928), fundadora da Save the Children, formula 

junto com a União Internacional de Auxílio à Criança a Declaração de Genebra sobre os 

Direitos da Criança, conhecida por Declaração de Genebra. Em 1924 já se nota a preocupação 

internacional em assegurar os direitos de crianças e adolescentes, sendo este tema foco de 

discussão entre as nações. 

Foi então neste período, na década de 1920, que ocorreram no Brasil, as principais 

inovações nas leis. As mudanças, inquietações, medo das transgressões e a necessidade de 

reordená-las, levam o Estado a penetrar e interferir mais profundamente na sociedade através 

de soluções institucionais que solicitam uma obediência passiva aos cidadãos. As implicações 

trazidas por tais mudanças, embasadas pelo crescimento do capitalismo enquanto arcabouço 

teórico e ideológico refletem-se não apenas na vida econômica, mas também nas diversas 

relações que se estabelecem entre os homens, o que impõe mudanças nos modelos de 

intervenções sobre a população pobre, passando então a serem estabelecidas, nesse contexto, a 
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aliança entre justiça e assistência. A preocupação era ―resolver‖ o problema dos menores 

exercendo sobre eles firme controle por meio de mecanismos de tutela, guarda, vigilância, 

reeducação, reabilitação, preservação, reforma e educação. Assim, a regulamentação de 

medidas de proteção enveredou por uma área social que ultrapassava as fronteiras do jurídico. 

 Surgem nesse período os institutos, os reformatórios, as escolas correcionais e são 

elaboradas leis na tentativa de regular a situação da infância. Esse período é marcado pela 

―descoberta do menor‖. O termo ―menor‖ passa a ter nomenclatura jurídica (baseada na faixa 

etária) e social, como categoria classificatória da infância pobre e marginal, diferenciando-se 

de outros segmentos infantis da época. Esta classificação da infância empobrecida sob o 

termo ―menor‖ coincide também com o período do movimento higienista. Embora este termo 

tenha sido usado pela primeira vez no vocabulário do atendimento no Código Criminal de 

1830, é no início do século XX, neste contexto citado, que a categoria menor, com seu caráter 

desviante, se consolida. Tendo sido o termo menor ligado à pobreza ele se estigmatiza e é 

repassado ao longo do tempo, sendo incorporado pela sociedade como sinônimo de 

marginalidade. Até o século XIX a palavra menor como sinônimo de criança, adolescente ou 

jovem, era usada para assinalar os limites etários que impediam as pessoas de terem direito à 

emancipação paterna ou assumir certas responsabilidades. Logo após a proclamação da 

Independência, os termos ―menor‖ e ―menoridade‖ foram utilizados pelos juristas enquanto 

termos técnicos na determinação da idade como um dos critérios que definiam a 

responsabilidade penal do indivíduo pelos seus atos. No fim do século XIX, olhando para seu 

próprio país, os juristas brasileiros descobrem o "menor" nas crianças e adolescentes pobres 

das cidades que, por não estarem sob a autoridade dos seus pais e tutores, são chamadas pelos 

juristas de abandonadas. Os menores eram crianças que povoavam as ruas do centro das 

cidades, os mercados, as praças e que por cometerem delitos frequentavam o xadrez e a 

cadeia, passando, então, a serem chamadas de menores criminosos. Só no século XX os 

juristas passaram a assinalar que aqueles menores eram, principalmente, abandonados pelo 

Estado, que os ignorava e tratava como simples caso de polícia. Foi então se definindo uma 

imagem do menor, que se caracterizava principalmente como criança pobre, totalmente 

desprotegida moral e materialmente pelos seus pais, seus tutores, o Estado e a sociedade.  

 Em 1922 é realizado, no Rio de Janeiro, o primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à 

Infância. O problema da criança adquire certa dimensão política, consubstanciada no ideal 

republicano da época. Ressaltava-se a urgência de intervenção do Estado, educando ou 

corrigindo ―os menores‖ para que se transformassem em cidadãos úteis e produtivos para o 

país, assegurando a organização moral da sociedade. Tal intervenção do Estado faz parte do 
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processo de desenvolvimento da sociedade nesse contexto histórico. Regido pelo princípio do 

mercado, que extrapola a questão econômica, tem como característica a vigilância 

controladora sobre os indivíduos (MANCEBO, 2002, p. 106). 

Tanto a assistência social à criança desamparada na tentativa de protegê-la da 

criminalidade, quanto a ―internação correcional‖ dos chamados ―menores delinquentes‖ 

tinham um caráter de controle social, pois os mesmos eram vistos como elementos 

―anormais‖ inseridos no contexto ―normal‖ da sociedade. 

Esta característica foi fortalecida com a criação do primeiro Juizado de Menores do 

Brasil em 1923 (primeiro da América Latina) e, em 1926, com a instituição do Código de 

Menores. Em 1927, o Decreto nº 17.923-A consolidava as leis de assistência e proteção aos 

―menores‖ buscando sistematizar a ação de tutela. Era destinado aos menores de 18 anos de 

idade, abandonados ou delinquentes. O mesmo proibiu o sistema das Rodas de modo que os 

bebês fossem entregues diretamente a pessoas das entidades, mas garantindo o anonimato dos 

pais caso desejado. O registro da criança era outra obrigatoriedade deste novo procedimento. 

Tinha como objetivo trazer diretrizes para o trato dos menores considerados excluídos, 

regulamentando questões como o trabalho do menor, tutela e pátrio poder, delinquência e 

liberdade vigiada. A família, qualquer que fosse a sua situação econômica, tinha a obrigação 

de suprir as necessidades básicas dos menores em conformidade com o modelo estatal que foi 

determinado. Algumas medidas assistenciais e preventivas foram previstas. No campo 

infracional menores de 14 anos não poderiam ser submetidos à processo penal, em alguns 

casos, poderiam passar por algum processo ―educativo‖; eram, então,  puníveis os jovens 

compreendidos na faixa etária de 14 a 18 anos. 

 O sentido pejorativo dado à conotação ―menor‖ leva à criação de duas jurisprudências 

distintas: a Vara da Família que tratava de questões ligadas à criança ―normal‖ e o Juizado de 

Menores que atendia a infância pobre, abandonada e marginalizada.  

 Nas décadas de 1930 e 1940, durante o período do Estado Novo (1937-1945), o 

Governo Vargas instituiu mudanças no tratamento da menoridade ampliando a 

responsabilização penal para 18 anos e fixando as bases de organização da proteção à 

maternidade, à infância e à adolescência em todo o país. Aos poucos, o problema da infância 

abandonada, delinquente e infratora passa a ser encarada não como um caso de polícia, mas 

como uma questão de assistência e proteção, pelo menos no plano da lei, como forma de 

prevenir a criminalidade do ―menor‖ e a do adulto.  

 Defendia-se a ideia de que a melhor forma de prevenção seria tirar o ―menor‖ da rua e 

colocá-lo na escola a fim de afastá-lo dos focos de contágio. A partir de então correspondia às 
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instituições educar, formar o caráter e a índole por meio de um sistema inteligente de medidas 

preventivas e corretivas. 

 Na realidade, o que ocorria na prática era nada mais que o recolhimento de crianças 

nas ruas por meio de um aparato policial repressivo e punitivo e o encaminhamento delas às 

inúmeras instituições criadas nas décadas de 1930 e 1940.  Nas Unidades de Internação, onde 

eram confinados após o ―estudo‖ de seu ―comportamento desviante‖, predominava a 

violência, o preconceito e a violação dos direitos humanos, a ponto das mesmas terem sido 

denunciadas como ―escolas de crime‖.  

 Desde a criação do Juizado de Menores até o surgimento do SAM – Serviço de 

Assistência ao Menor, a atuação por parte do judiciário era predominantemente 

assistencialista/paternalista. Suas determinações de internação aumentavam o número de 

―menores‖ nas instituições que passaram a apresentar uma demanda maior que a oferta. 

 Criado em 1941, numa tentativa de centralizar a assistência ao ―menor‖, o SAM fez 

parte da estratégia de intervenção do governo do Estado Novo que visava integrar instituições 

privadas e estatais num sistema nacional para o atendimento aos menores. Embora seu 

objetivo fosse o de recuperar crianças e adolescentes, bem como proteger crianças pobres 

abandonadas, o SAM estava mais preocupado em dar respostas aos problemas do governo 

com a ordem social do que em atender as necessidades materiais e educacionais das crianças e 

adolescentes. Rodeado por princípios e propostas modernas como educação e formação 

profissional para atuar no combate à criminalidade e na recuperação de delinquente, na 

realidade revelou-se uma instituição na qual se praticavam abusos e corrupção. Tais propostas 

de proteção e assistência ao ―menor‖ pretendiam, respaldadas nas leis que as legitimaram, 

como o Código de Menores de 1927, ―recuperar os menores‖. No discurso de proteção à 

infância, no entanto, estava embutida a proposta de defesa da sociedade: ―defesa contra a 

proliferação de vagabundos e criminosos [...] que não correspondiam ao avanço das relações 

capitalistas em curso‖ (RIZZINI, 2000, p. 40). 

 Uma característica necessária de salientar foi a continuidade da quebra dos laços 

familiares, característica esta, predominante no atendimento de crianças e adolescentes desde 

a época colonial. Estando então as crianças e adolescentes internos só lhes restaria o vínculo 

com a instituição. O SAM estava vinculado ao Ministério da Justiça e funcionava como o 

equivalente a um sistema penitenciário direcionado para os menores de idade. Sua estrutura 

era meramente correcional-repressiva. Apesar disso, esse sistema apresentava diferenciação 

entre o adolescente que teria praticado um ato infracional e o menor carente e abandonado. 

Para o adolescente autor de ato infracional o tipo de atendimento realizado era a internação 
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que poderia ocorrer nos reformatórios ou nas casas de correção. Já os menores carentes e 

abandonados seriam direcionados para as escolas de aprendizagem de ofícios urbanos ou 

agrícolas. 

 Em 1945 é criada a ONU – Organização das Nações Unidas que surgiu com o 

propósito de manter a paz e a segurança internacional além de aprofundar a cooperação e o 

desenvolvimento entre as nações. Em 1946 foi criada a UNICEF – Fundo das Nações Unidas 

para a Infância tendo como primeiras ações o fornecimento de assistência emergencial para as 

crianças no período do pós-guerra. Em 1950 chega ao Brasil, sendo instalada em João 

Pessoa/PB, trazendo para o país programas de proteção à saúde da criança e da gestante. Em 

1959 é aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a Declaração Universal dos 

Direitos da Criança tendo como base e fundamento os direitos à igualdade, liberdade, estudos, 

lazer e convívio social, vindo a ser o ponto de partida para a Doutrina da Proteção Integral, 

reconhecendo as crianças como sujeitos de direitos, carecedoras de proteção e cuidados 

especiais. 

Neste contexto, no início da década de 60, a sociedade passa a clamar por mudanças 

no SAM devido a várias denúncias referentes a desvios de verbas, falta de higiene, instalações 

inadequadas, superlotação, alimentação de péssima qualidade, ensino precário e exploração 

do trabalho dos internos no interior dessas instituições. As mesmas utilizavam um discurso 

em defesa do trabalho exercido por crianças e adolescentes. 

O SAM recebeu duras críticas também do judiciário, da imprensa e do parlamento 

sendo apontado como incapaz de recuperar os atendidos, pois com seus métodos repressivos e 

arbitrários contribuía ainda mais para a marginalização e criminalidade (PEREIRA, 1998, et 

seq.). 

Diante desta situação foi elaborado em abril de 1963 um projeto que propunha a 

extinção do SAM e a criação de um novo órgão que tivesse autonomia administrativa. O 

mesmo foi aprovado em 1964 após o golpe militar. É extinto o SAM e criada a FUNABEM – 

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (Lei n. 4513/64) cuja atuação baseava-se na 

Política Nacional do Bem-Estar do Menor – PNBEM e a qual estabelecia um sistema 

centralizado e verticalizado de atendimento. A partir daí surge a FEBEM - Fundação Estadual 

para o Bem-Estar do Menor, braço da FUNABEM nos Estados. Tais mecanismos 

redirecionavam as políticas relativas à reabilitação de jovens delinquentes vinculando a 

questão do menor à questão da segurança nacional. 

 O chamado ―problema do menor‖ adquire o estatuto de problema social, quando então 

o ―menor infrator‖ passa a enquadrar-se aos objetivos nacionais explicitados na Política 
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Nacional do Bem-Estar do Menor – PNBM. A criação da FUNABEM estava relacionada com 

a ideologia de controle social
5
 e de segurança nacional prevalecentes durante a ditadura. O 

objetivo era transformar o modelo de atendimento carcerário, consubstanciado pelo SAM, em 

um novo modelo terapêutico pedagógico. O novo órgão pretendia ser o oposto ao seu 

antecessor, sua antítese, mas apesar de apresentar um discurso avançado na questão do ―bem-

estar do menor‖ guardava resquícios das práticas das décadas anteriores. Era inevitável a 

associação e a comparação com o SAM e, por isso, a FUNABEM via-se na condição de 

conviver com a permanente desconfiança da opinião pública. ―A imagem da FUNABEM 

padecia de um mal originário, pois sendo herdeira dos bens do SAM era, em princípio, 

suspeita de ter herdado também os seus métodos‖ (VOGEL, 1995, p. 302).  

As práticas adotadas pelas políticas de bem-estar se colocaram como uma necessidade 

de prevenção e de controle do ―problema do menor‖ que se apresentava como uma ameaça à 

ordem. Com o objetivo de colocar o ―menor‖ numa situação de ajustamento são acionados 

mecanismos preventivos, punitivos e/ou repressivos. Tais mecanismos refletem as estratégias 

de poder subjacentes à dinâmica institucional que tinham como pretensão produzir a absorção 

da ideologia dominante por parte dos ―menores infratores‖ levando-os a internalizar 

acriticamente os valores da instituição e do sistema por meio da integração via trabalho, 

alienação política e uma descaracterização cultural. A proposta central da PNBM era a de 

reintegrar os ―menores‖ na sociedade por meio de uma adequação a estes a valores. Pregava-

se que os atos e as condutas antissociais são decorrentes de uma absorção falha dos valores 

universais da sociedade e que caberia, portanto, à instituição corretiva reeducar esses 

―menores‖ integrando-os ao mercado de trabalho. 

Assim, dentre suas diretrizes existiam: a de assegurar prioridade aos programas que 

visem à integração do menor na comunidade através de assistência na própria família e da 

colocação em lares substitutos, a de incrementar e criar instituições para menores que 

possuíssem características aproximadas das que formam a vida familiar e a de respeitar o 

atendimento às necessidades de cada região do país. Expressou-se então uma contradição já 

que o seu conteúdo pedagógico-assistencial progressista não saiu do papel, prevalecendo 

novamente os objetivos do governo voltados para o controle da sociedade. Como diz Pilotti e 

Rizzini apud Pereira (1998, p.23): 

                                                

5 Vale aqui ressaltar que o controle social do período ditatorial corresponde à perspectiva autoritária e 

verticalizada, partindo do Estado para a sociedade a fim de manter a ordem social, diferentemente da 

perspectiva democrática, de partilha de poder, que temos hoje a qual tem por objetivo garantir a participação 

popular nas decisões governamentais. 
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[...] a FUNABEM, que se propunha a assegurar prioridades aos programas que 

visem à integração do menor na comunidade, através da assistência na própria 

família [...], acaba se moldando à tecnocracia e ao autoritarismo [...] em nome da 

segurança nacional [...]. 

Nota-se então que tais ações se mostraram claramente ineficazes tanto do ponto de 

vista da ―prevenção da delinquência‖ quanto da garantia de direitos mínimos do adolescente 

como ser humano. Segundo Pereira (1998), as diretrizes da FUNABEM permaneceram como 

―letra morta‖, não por causa de boicote ou falta de vontade para concretizá-las, mas, sim, pelo 

fato delas estarem em oposição à doutrina que norteou a instauração e manutenção da 

Ditadura Militar: a Doutrina da Segurança Nacional.  

 As sucessivas rebeliões nas instituições, os conflitos, as fugas, as destruições, a 

repressão, foram eventos que contribuíram para que a FUNABEM se tornasse um dos 

símbolos mais contundentes da violência e da desorganização revelando, ao longo dos anos, a 

ineficácia da proposta educativa do modelo, que falhara na sua tarefa de ressocializar. 

À medida que as crianças e adolescentes eram colocados como um risco à segurança 

nacional, a atuação por parte do Estado sobre estas, enquadradas na chamada ―situação 

irregular‖, era cada vez mais repressora, uma vez que muitos desses ―menores‖ participavam 

ostensivamente em ações e crimes contra o patrimônio e em homicídios. 

Neste sentido de repressão, foi aprovada em 1967 a Lei n° 5.228 que rebaixava a idade 

de responsabilidade penal para 16 anos de idade, porém, a repercussão negativa nos diversos 

setores sociais e especialmente no meio jurídico por esta lei estar submetendo os adolescentes 

a um regime repressivo mais rigoroso que o aplicável em adultos levou à revisão da mesma 

que em 22 de maio de 1968 foi substituída por outra que eleva para 18 anos de idade a 

inimputabilidade penal, mas mantendo o mesmo caráter repressivo-punitivo. 

Assim, Pereira (ibid) afirma que a FUNABEM foi, na realidade, uma continuidade dos 

vícios do SAM, sendo um meio de reprodução de uma ―cultura do internamento‖ já 

consolidada na sociedade da época, cultura esta que pregava que para ensinar a viver em 

sociedade retira-se desta sociedade. 

 Em 1976 a Comissão Parlamentar de Inquérito do Menor apresentou dados que 

mostravam o aumento da marginalização associado às praticas repressivas. Este foi o pontapé 

inicial de denúncias da dura realidade dos internatos e desencadeou diversos estudos sobre a 

temática que, posteriormente, mostraram a necessidade de reestruturação no atendimento e 

assistência a esse segmento etário. Mostrou-se que as estratégias empreendidas na busca da 

―recuperação‖ e ―reeducação‖ eram contrastadas com as práticas de violência, punições e 

torturas. Diante de tal fato, a atuação da FUNABEM, sendo então apontada por não possuir 
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condições para solucionar os problemas da população infanto-juvenil uma vez que um terço 

desta já se encontrava na marginalidade ou em vias de marginalização, passa a restringir-se, 

basicamente, na área do Rio de Janeiro (área do Centro-Piloto). 

Nesse contexto reacendem-se, nos anos 1970, os debates em torno da criação de outro 

Código de Menores o qual é instituído pela Lei n. 6.697 no ano de 1979. Mesmo sendo 

contemporâneo ao início da distensão política, o caráter do novo Código era repressivo e 

retrógrado e, assim como no Código de 1927, passados 52 anos, continuava a centralizar na 

figura do Juiz de Menores os aspectos jurídico-processuais e também administrativo-

assistenciais relativos às crianças e aos adolescentes. Ao fortalecer a figura do Juiz de 

Menores, o poder público pretendia livrar-se do ―problema do menor‖, especialmente dos 

chamados ―carentes e delinquentes‖ (ARANTES, 1995, p.211). Eram objeto de atenção deste 

Código os ―menores em situação irregular‖. Estavam sob este rótulo as crianças abandonadas, 

as vítimas de maus-tratos, as miseráveis e, evidentemente, os infratores. Segundo RIZZINI 

(2000, p. 74), com base em estatísticas, os ―menores em situação irregular‖ representavam, na 

época, pelo menos, metade da população infantil e juvenil do país. Sobre isso, Cunha (1998, 

p.39) afirma que: 

[...] os ‗menores‘ considerados em situação irregular passam a ser identificados por 

um rosto muito concreto: são os filhos das famílias empobrecidas, geralmente 

negros ou mulatos, vindos do interior e das periferias. Assim a palavra ‗menor‘ 

deixa de ser um termo técnico e transforma-se numa expressão social utilizada para 

fazer menção a um seguimento da população infanto-juvenil [...] Daí um inevitável 

preconceito que envolve essa palavra quando utilizada para se referir a crianças e 

adolescentes. 

 A conjuntura histórica para que a Doutrina da Situação Irregular fosse utilizada 

envolvia uma grande quantidade de ―menores infratores‖ que, diante da demasiada 

desigualdade social do século XX, recorriam aos delitos das ruas, geralmente, para promover 

o sustento próprio e da família. Dessa forma, a legislação não houvera sido criada para 

proteger os menores, mas para garantir a intervenção jurídica sempre que houvesse qualquer 

risco material ou moral à ordem societária vigente. A lei de menores preocupava-se apenas 

com o conflito instalado e não com a prevenção. Os jovens não eram tratados como sujeitos 

de direitos, mas sim objeto de medidas judiciais. Estando estas crianças e jovens em ―situação 

irregular‖ deveriam, então, serem ―ajustadas‖ para se enquadrarem adequadamente aos 

padrões ideológicos e comportamentais da época.  

 No início da década de 80, torna-se cada vez mais clara a ineficiência da FUNABEM e 

é constatada a impossibilidade de dar continuidade a este modelo de atendimento. 
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Em virtude da abertura política após a era das ditaduras violentas, transformações 

significativas ocorrem no campo político-social brasileiro com importantes consequências 

para a legislação relativa à infância. Surgem no País novas práticas de atendimento que 

ficaram conhecidas como ―alternativas comunitárias‖ e que trouxeram novas perspectivas 

educacionais no atendimento de maneira geral e, especificamente, em relação à criança e ao 

adolescente de rua. Diversos segmentos da sociedade surgiram apontando, denunciando e 

mobilizando-se em torno da ―causa do menor‖. Dava-se ênfase à distância existente entre 

crianças e menores no Brasil, mostrando que crianças pobres não tinham sequer direito à 

infância.  

As décadas de 1970 e 1980 foram fecundas no surgimento de entidades não 

governamentais como a Pastoral do Menor que, em movimentos de grande porte, criaram 

alternativas comunitárias de atenção à criança e ao adolescente sob o argumento de que se 

reconhecia o fracasso da Política Nacional do Bem-Estar do Menor enfatizando a importância 

de se rever o papel do Estado e considerando que a responsabilidade deveria ser da sociedade 

como um todo. 

Em 1979 celebra-se o Ano Internacional da Criança quando então são realizadas 

atividades comemorativas ao vigésimo aniversário da Declaração dos Direitos da Criança. 

 Os anos de 1980 assistiram o início da desconstrução do modelo assistencial-

repressivo no tratamento da infância. A efetivação de uma alternativa a esse quadro foi 

possível, sobretudo, devido à efervescência dos movimentos sociais no período de 

redemocratização. Esta década é marcada pelo auge dos movimentos de massa desencadeados 

em meados da década de 1970 os quais ocorrem em um cenário de extrema desigualdade 

social. O desenvolvimento da industrialização havia favorecido a urbanização, no entanto, 

esse processo foi acompanhado pelo vertiginoso declínio da qualidade de vida. A pobreza era 

acompanhada por quadros alarmantes relacionados à saúde da população – são exemplos os 

altos índices de desnutrição e mortalidade infantil, ausência de saneamento básico para 

milhões de famílias; havia piorado também as condições de educação, transporte e lazer. Era 

tempo de reorganização dos trabalhadores – sendo símbolos da época o Partido dos 

Trabalhadores (PT) e Central Única dos Trabalhadores (CUT), da volta à cena do movimento 

estudantil, que havia reconstruído sua entidade, a União Nacional dos Estudantes (UNE). A 

sociedade brasileira mostrava um cenário de extremo dinamismo. Em 1980, o movimento dos 

metalúrgicos de São Bernardo, Diadema, Santo André e São Caetano sustentou a maior greve 

da história do país. A sociedade era palco de diversos movimentos organizados em torno das 

dificuldades de vida os quais eram representados pelas associações de bairro e as 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1979
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ano_Internacional_da_Crian%C3%A7a


 38 

Comunidades Eclesiásticas de Base. Dentre outros movimentos reivindicatórios e de 

resistência estavam o movimento negro unificado, o movimento indígena, movimento 

feminista, clubes de mães, grupos de jovens, enfim, um enorme e heterogêneo movimento de 

associações organizadas. Em 1984, em várias capitais, milhões de pessoas exigiam as eleições 

diretas e realizaram os mais importantes comícios da história do Brasil.  Assim, os cinco 

primeiros anos da década de 1980 foram marcados por um grande número de iniciativas, em 

todo território nacional, de pastorais, associações de moradores e outras entidades que 

promoveram trabalho com ―menores‖, que criticaram arduamente as ações ou omissões do 

Estado. 

Essa mudança de mentalidade aliada à efervescência da luta por direitos oriunda dos 

movimentos populares e sindicais faz eclodir, em 1985, o Movimento Nacional de Meninos e 

Meninas de Rua – MNMMR.  

A partir daí, indivíduos, grupos e instituições articularam-se em defesa da criança e 

marcaram presença de forma surpreendente. Representantes da sociedade civil – 

simples cidadãos, até então aparentemente impotentes diante do problema, 

demonstraram que era possível organizarem-se e exercerem influência no debate ao 

nível da política. Novos atores sociais tornaram-se visíveis no que poderia ser 

―causa da infância‖ – educadores e técnicos de diversas áreas do conhecimento, 

voluntários envolvidos no cuidado de crianças, nas instituições de assistência, nas 

comunidades carentes, nas ruas, nas escolas e hospitais públicos. (RIZZINI, 2000, p. 

75-76) 

 Assim, os novos atores que surgem e se consolidam na primeira metade da década de 

1980 são justamente aqueles que irão imprimir ao processo constituinte avanços que 

permitirão que o texto da Carta Magna defina a criança como prioridade absoluta. 

Esse cenário de intensas articulações políticas e sociais durante o processo de 

democratização pelo qual passava o país possibilitou avanços inéditos concernentes à defesa 

de direitos. Em 05 de outubro de 1988 é promulgada a Constituição Brasileira em meio à 

organização de diversos grupos que se lançaram em defesa das mais variadas causas de cunho 

social. Paralelamente aos movimentos internacionais, no Brasil dos anos 80 foi concebida a 

"Constituição Cidadã" voltada para as questões mundialmente debatidas, no tocante aos 

direitos humanos de todos os cidadãos. Destacou-se nesta época o movimento denominado "A 

Criança e o Constituinte", voltado para a defesa dos direitos da criança. Com o avanço da 

abertura política no Brasil vozes surgiram de diferentes segmentos para denunciar as 

injustiças e as atrocidades que eram cometidas contra os menores. A Constituição Federal 

veio trazer a conquista de diversos direitos, entre eles, os de proteção à criança e ao 

adolescente nos quais são estabelecidos os deveres do Estado, da família e da sociedade, 
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configurando-se assim uma nova legislação específica para a infância e a adolescência. 

Também nesta, é mantida a inimputabilidade penal até os 18 anos de idade incompletos.  

Com a Constituição de 1988: 

Entra em cena a nova Doutrina de Proteção Integral promovendo uma verdadeira 

revolução no atendimento. Em primeiro lugar abandona-se a preconceituosa visão 

menorista para se admitir que o atendimento deve ser voltado à toda criança e 

adolescente, sem discriminações econômicas, sociais, étnicas ou de qualquer ordem 

(CUNHA, 1998, p.42). 

O artigo 227 da Constituição Federal (baseado nos postulados da Declaração 

Universal dos Direitos da Criança) sintetiza a Doutrina da Proteção Integral ao afirmar que:  

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

A Constituição de 1988 deu origem ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

sancionado em 13 de julho de 1990 com o Decreto Lei n° 8.069/90 que entrou em vigor em 

12 de outubro do mesmo ano revogando o Código de 1979 e tomando por base a Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 

em 20 de novembro de 1989 por meio da Resolução nº 44/25. A Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança refere-se a um tratado que visa à proteção de crianças e adolescentes de 

todo o mundo, reflexo da Declaração Universal dos Direitos da Criança que foi acolhida pela 

ONU no ano de 1959 e que teve um grande impacto na sociedade em face do reconhecimento 

da criança como sujeitos de direitos, carecedores de proteção e cuidados especiais. E acerca 

do tema, discorre Amin (2010a, p.12): ―A ONU, atenta aos avanços e anseios sociais, 

mormente no plano dos direitos fundamentais, reconheceu que a atualização do documento se 

fazia necessária. Em 1979 montou um grupo de trabalho com o objetivo de preparar o texto da 

Convenção dos direitos da criança, aprovado em 1989.‖ Segundo Alves (1997, p. 176): 

A convenção sobre os Direitos da Criança foi assinada pelo Brasil na data em que 

foi aberta à assinatura dos Estados: 26 de janeiro de 1990. Aprovada pelo Decreto 

Legislativo 28, de 14 de setembro de 1990, o depósito do instrumento de ratificação 

da Convenção junto ao Secretário-Geral das 25 Nações Unidas foi feito, sem 

reservas, pessoalmente, pelo Presidente da República, Fernando Collor, que 
compareceu a Nova York para a Cúpula Mundial Sobre a Criança, em 24 de 

setembro de 1990. Na forma de seu Artigo 49, parágrafo 2º, o documento entrou em 

vigor para o Brasil em 23 de outubro de 1990. A promulgação interna se deu pelo 

Decreto 99710, de 21 de novembro de 1990. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9ia_Geral_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1989
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Na ocasião da Cúpula Mundial de Presidentes em favor da infância (1990) foi 

aprovado o Plano de Ação para o decênio 1990-2000, o qual passou a servir de marco de 

referência para os Planos Nacionais de Ação para cada Estado parte da Convenção. Desde 

então, várias legislações, programas e projetos são implementados no sentido de garantir os 

direitos das crianças e adolescentes. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, considerado o que há de mais avançado em 

termos de direitos destinados a este público, veio regulamentar conquistas presentes na 

Constituição Brasileira promovendo um grande avanço nas áreas jurídica, social e política 

referentes ao público infanto-juvenil.  

Visando oferecer alternativas mais dignas e humanas ao atendimento até então 

existente, o ECA substitui a doutrina da situação irregular do Código de Menores pela 

doutrina da proteção integral. Inicia-se, assim, uma fase lenta de reestruturação do olhar sobre 

a criança e o adolescente que passam a ser considerados sujeitos de pleno direito na legislação 

brasileira. 

Trata-se de uma reviravolta no sistema de atenção à criança e ao adolescente, uma 

inovação que até os dias de hoje não foi completamente implementada. Porém, em âmbito 

internacional não era uma novidade. Ao contrário, já estávamos atrasados várias décadas ao 

considerar que a Declaração dos Direitos das Crianças, publicada em 1959 pela ONU, foi o 

ponto de partida para a doutrina da Proteção Integral, a qual somente entrou em nosso 

ordenamento jurídico com o advento da Constituição Federal de 1988. 

 Vale destacar que a decisão de adotar o Estatuto da Criança e do Adolescente não se 

deu de forma tranquila. Existiam em 1989, no Congresso Nacional, diversos projetos de 

deputados e senadores com vista à regulamentação do art. 227, sendo estes favoráveis tanto ao 

Código de Menores (corrente contrária com uma orientação assistencialista e corretivo-

repressiva em relação à criança e ao adolescente) como ao Estatuto (corrente que apoiava a 

aprovação do ECA e, inclusive, colaborava na formalização jurídica das reinvindicações da 

sociedade que chegavam aos órgãos legislativos por meio de abaixo-assinados da sociedade).  

Mas em suma, a Constituição Cidadã de 1988 e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA (1990) representam uma vitória no reconhecimento dos direitos básicos e 

fundamentais da infância e da juventude; marcam o início de um novo modelo de atendimento 

à crianças e adolescentes que passam a ser reconhecidos enquanto sujeitos de direitos em 

situação peculiar de desenvolvimento. A família, o Estado e a sociedade são, então, 

convocados a assumirem conjuntamente a responsabilidade pela garantia desses direitos. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
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2.4 O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90 

 

A Doutrina da Proteção Integral, preconizada pela ONU através da Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança, foi amplamente adotada pelo Brasil que a fez 

presente em sua Carta Magna. Para poder consolidar as diretrizes constantes neste documento 

foi então promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA materializou e 

regulamentou a Doutrina da Proteção Integral reiterando preceitos do art. 227 da Constituição 

Federal e trazendo profundas alterações políticas, culturais e jurídicas quanto à questão da 

criança e do adolescente no Brasil, estabelecendo uma verdadeira transformação no trato a 

este público.  

Como dito anteriormente, o referido Estatuto foi regulamentado pela Lei n° 8.069/90 

no dia 13 de julho de 1990 passando a vigorar no dia 12 de outubro do mesmo ano. Ele adota 

em seu primeiro artigo a Doutrina da Proteção Integral e confirma os direitos infanto-juvenis 

reconhecendo crianças e adolescentes enquanto cidadãos, além de criar uma política de 

atendimento baseada na participação popular e fiscalizada pelos Conselhos quebrando, assim, 

o traço verticalizado e centralizador presente nas formas anteriores de atendimento a esse 

público. Desde a promulgação do ECA um grande esforço para a sua implementação vem 

sido feito nos âmbitos governamental e não-governamental. A crescente participação do 

terceiro setor nas políticas sociais, fato que ocorre com evidência a partir de 1990, é 

particularmente forte na área da infância e da juventude. A constituição dos conselhos é uma 

das diretrizes da política de atendimento apregoada na lei a qual determina que a formulação 

de políticas para a infância e a juventude deve vir de um grupo formado paritariamente por 

membros representantes de organizações da sociedade civil e membros representantes das 

instituições governamentais. No entanto, a implementação integral do ECA ainda representa 

um desafio para todos aqueles envolvidos e comprometidos com a garantia dos direitos da 

população infanto-juvenil. Tal legislação afirma em seu texto um conjunto de inovações na 

perspectiva da cidadania desta população, é um dispositivo jurídico que se propõe a garantir-

lhes a integridade e a romper com a estigmatização sofrida pelas camadas pobres deste 

segmento. Assim sendo, o Estatuto atentou para a igualdade de direitos entre todas as crianças 

e adolescentes, independentemente de suas diferenças de classe social, gênero, etnia ou 

quaisquer outras, tornando-os sujeitos de direitos a serem garantidos através de políticas 

sociais. 

Verifica-se que o Estatuto em questão envolveu a articulação de três vertentes: o 

movimento social, os agentes do meio jurídico e as políticas públicas. Sobre o assunto afirma 
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Amin (2010b, p. 9): 

Coube ao movimento social reivindicar e pressionar. Aos agentes jurídicos 

(estudiosos e aplicadores) traduzirem tecnicamente os anseios da sociedade civil 
desejosa de mudança do arcabouço jurídico-institucional das décadas anteriores. 

Embalados pelo ambiente extremamente propício da retomada democrática pós-

ditadura militar e promulgação de uma nova ordem constitucional, coube ao poder 

público, através das Casas Legislativas, efetivar os anseios sociais e a determinação 

constitucional. 

Também vale enfatizar as palavras de Leal (1996, p. 13-14): 

Um amplo movimento […] que contou com a participação de representantes da 
sociedade civil e de entidades governamentais, com o apoio de um grupo de juristas, 

propôs-se a substituir o Código de Menores por uma legislação que tivesse como 

destinatários todas as crianças (assim nomeadas até doze anos incompletos) e 

adolescentes (entre doze e dezoito anos de idade), sem nenhuma discriminação, os 

quais passariam a ser sujeito de direito, pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento e objetos de prioridade absoluta. Nasceu, assim, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente […] que perfilhou a doutrina de proteção integral. 

Apesar do artigo 227 da Constituição da República definir em seu caput os direito 

fundamentais direcionados à criança e ao adolescente, mesmo sendo de aplicação imediata, 

coube ao ECA a construção sistêmica da doutrina de proteção integral. Amin (2010b, p. 9) 

prossegue: 

O termo ―estatuto‖ foi de todo próprio, traduz o conjunto de direitos fundamentais 

indispensáveis à formação integral de crianças e adolescentes, mas longe está de ser 

apenas uma lei que se limita a enunciar regras de direito material. Trata-se de um 

verdadeiro microssistema que cuida de todo o arcabouço necessário para se efetivar 
o ditame constitucional de ampla tutela do público infanto-juvenil. É norma especial 

com extenso campo de abrangência, enumerando regras processuais, instituindo 

tipos penais, estabelecendo normas de direito administrativo, princípios de 

interpretação, política legislativa, em suma, todo o instrumental necessário e 

indispensável para efetivar a norma constitucional. 

Nasce, como foi mostrado, em meio a intensas movimentações e transformações 

sociais que ocorrem no processo de redemocratização do Brasil e representa, de certa forma, 

um ícone, um símbolo que traduz um grande passo da sociedade brasileira na luta por direitos 

humanos e dignidade. Foi escrito a ―mil mãos‖, como enfatiza Volpi (2001, p. 32), ao definir 

o contexto de intensa mobilização social que acontecia nos bastidores da sua elaboração. 

 O ECA, com o objetivo de oferecer alternativas mais dignas e humanas ao 

atendimento até então existente, substitui a Doutrina da Situação Irregular do Código de 

Menores pela Doutrina da Proteção Integral. Na primeira, considerava-se a sociedade, o 

sistema, a ordem vigente sempre corretos e as crianças e adolescentes em situação de 
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vulnerabilidade e risco social como incapazes de se adaptarem a elas. Relembrando o que fora 

relatado anteriormente, a Doutrina da Situação Irregular foi adotada antes do estabelecimento 

do atual Estatuto da Criança e do Adolescente sendo sustentada pelo antigo Código de 

Menores (Lei 6697/79) que admitia situações absurdas de não proteção à criança e ao 

adolescente e preocupava-se, primordialmente, com o conflito instalado e não com a 

prevenção. Os jovens não eram tratados como sujeitos de direitos, mas sim objeto de medidas 

judiciais.  

 Como expomos no início deste tópico, a adoção da Doutrina da Proteção Integral é 

fruto da Convenção Internacional dos Direitos da Criança
6
. O objetivo da Convenção foi o de 

incentivar os países membros a implantar e contribuir de forma eficaz no desenvolvimento 

das crianças, garantindo o seu crescimento em um ambiente de amor, respeito, compreensão e 

harmonia a fim de prepará-las para viverem e serem educadas, seguindo as ideias que foram 

proclamadas na Carta das Nações Unidas, em espírito de paz, dignidade, tolerância, liberdade, 

igualdade e solidariedade. Segundo Amin (2010a, p. 12): 

Pela primeira vez, foi adotada a doutrina de proteção integral fundada em três 

pilares: 1º reconhecimento da peculiar condição da criança e jovem como pessoa em 

desenvolvimento, titular de proteção especial; 2º crianças e jovens tem direitos à 

convivência familiar; 3º as Nações subscritoras obrigam-se a assegurar os direitos 
insculpidos na Convenção com absoluta prioridade. 

Com a Doutrina da Proteção Integral, a questão da criança e do adolescente deixa de 

ser vista como um fato isolado passando então a ser reconhecida sua articulação com outras 

questões estruturais do modelo político, econômico, social e cultural do país. A Constituição 

Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em vigor nos dias atuais, 

são marcos históricos na construção de uma nova ideia de cidadania no que diz respeito à 

juventude. O ECA surgiu como um instrumento de desenvolvimento social e não de controle 

social da infância e da adolescência, tal qual a legislação anterior. Numa tentativa de desfazer 

estereótipos criados a partir da associação entre menor, crime e delinquência, fala-se em ―ato 

infracional‖ em vez de ―crime‖, ―adolescente‖ ou ―pessoa em desenvolvimento‖ em 

contraposição aos termos ―menor‖ ou ―delinquente juvenil‖, ―medida socioeducativa‖ e não 

―pena‖, estabelecendo-se que, quando o direito da criança ou adolescente é violado, quem está 

em situação irregular é a família, a sociedade ou o Estado através de alguma de suas 

                                                

6
 Apesar de a denominação da convenção não incluir o termo ―adolescente‖ ela tem como padrão internacional 

que todo menor de 18 anos é considerado criança. Vale ressaltar que a Convenção sobre os Direitos da Criança 

é o instrumento de direitos humanos mais aceito na história, sendo ratificada por 193 países. Apenas dois 

países não ratificaram a Convenção: os Estados Unidos e a Somália. 
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instituições. Ao defender as expressões de ―adolescente em conflito com a lei‖ e ―adolescente 

autor de ato infracional‖ tal problemática passar a ser considerada uma circunstância de vida e 

não uma categoria valorativa.  Esta transformação das concepções é a mudança cultural mais 

significativa que o ECA trouxe. O menor, que era mero objeto do processo, é elevado à 

condição de sujeito de direitos, caracterizado, no art. 2º, como criança ou adolescente, 

reconhecendo-se sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. As crianças e os 

adolescentes deixam de ser objeto de medidas para se tornarem titulares de direitos 

fundamentais à proteção integral. Já não se trata de incapazes, meias-pessoas ou pessoas 

incompletas, mas sim de pessoas completas, cuja particularidade é estar ainda em 

desenvolvimento (já que ainda estão em processo de desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social).  O importante desta política de atendimento de proteção integral e especial 

é que a mesma seja garantida a todos de acordo com a necessidade de cada um. Assim, o 

termo ―menor‖ passa a ser considerado um termo pejorativo, estigmatizante, que indica 

anormalidade e marginalidade enquanto 'criança ou adolescente' torna-se mais condizente 

com os novos tempos, remetendo à ideia de um cidadão que está em desenvolvimento e 

merece cuidados especiais. O Juiz de Menores, que tratava da situação irregular do menor, foi 

substituído pelo Juiz de Direito que julga a situação irregular da família, da sociedade ou até 

do Estado. A família, a sociedade e o Poder Público, dentro deste novo contexto, passam a ser 

corresponsáveis, assumindo papel essencial na batalha pela efetivação dos direitos 

fundamentais das crianças e dos adolescentes. No novo Sistema de Justiça uma das grandes 

mudanças foi o deslocamento das atribuições tutelares que pertenciam ao Poder Judiciário 

para as esferas dos Executivos Municipais. O Sistema de Justiça, agora, não mais executando 

funções assistenciais, passa a interagir em rede com uma ampla gama de instituições e 

programas. De acordo com a lógica do Estatuto da Criança e do Adolescente, a interação é a 

nova dinâmica, sem desprezo da autonomia das instituições e das diferentes instâncias de 

atuação (Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar, Conselho de Direitos, etc).  

 O Título III do ECA, que trata da prática do ato infracional, incorpora mudanças 

significativas sobre as disposições dos Códigos de Menores anteriores. Entre estas mudanças 

podemos destacar as seguintes: o adolescente só será privado de liberdade em casos de 

flagrante do ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária 

competente; introdução do direito de defesa nos processos que envolvem menores de 18 anos 

acusados da prática de ato infracional; exigência da comprovação da materialidade do ato 

infracional (impondo limite às ações dos juízes que podiam, anteriormente, internar mediante 

mera suspeita) e autoria do delito (com exceção da medida de advertência a qual exige, para 
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aplicação, provas de materialidade e indícios de autoria), dando ao adolescente o direito de ser 

inocente até que se prove o contrário; a medida restritiva de liberdade (internação) não pode 

exceder o período máximo de três anos e sua aplicação está condicionada à gravidade e à 

prática reiterada de atos infracionais ou ao descumprimento de medida judicial aplicada. 

Rompe-se, assim, com a possibilidade apresentada pelo Código anterior de internação por 

tempo indeterminado. 

Assim, o Estatuto irá introduzir algumas mudanças no conteúdo, no método e na 

gestão das ações destinadas à criança e ao adolescente. A mudança de conteúdo refere-se ao 

acréscimo de novos direitos para a infância e a juventude e envolve tanto os direitos 

individuais (vida, liberdade e dignidade) quanto os coletivos (econômicos, sociais e culturais). 

A mudança de método, segundo Costa (1993, p. 21) ―… aponta na direção da superação do 

assistencialismo como princípio definidor das relações entre os pobres e o ramo social do 

Estado…‖. Quanto à mudança de gestão refere-se aos dois princípios básicos para a política 

de atendimento à infância e à adolescência: a descentralização político-administrativa e a 

participação da população por meio de suas representações organizativas. 

No que se refere à participação da população na formulação e fiscalização das políticas 

sociais, tanto a Constituição quanto o Estatuto abrem espaço para a criação dos conselhos 

gestores de políticas públicas (já brevemente citados anteriormente), o que no caso da criança 

e do adolescente corresponde aos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente. Esses 

conselhos se caracterizam por serem órgãos públicos, paritários, deliberativos e que controlam 

as ações, formulam políticas, e realizam o controle social, coordenando e fiscalizando o 

desempenho das instituições governamentais e não-governamentais que compõem a rede de 

serviços e atenção à criança e ao adolescente. 

A partir do ECA, o governo federal deixou de ter responsabilidade direta nas ações de 

assistência e educação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade/ risco social 

e autores de atos infracionais, uma vez que a execução operacional dessas ações ficou a cargo 

dos Estados e dos municípios. O ECA previu, em seu artigo 88, a implantação de uma 

complexa rede jurídico-administrativa formada por conselhos e por órgãos deliberativos e 

controladores das ações em todos os níveis os quais são regidos por leis federais, estaduais e 

municipais no intuito de levar a todo o Brasil as mudanças que introduz. O Estatuto, dessa 

forma, criou condições legais para que se produzissem diversas mudanças, tanto na 

formulação das políticas públicas para a infância e a juventude como na estrutura e no 

funcionamento dos organismos que atuam na área. 

 O Estatuto é constituído por duas partes: o Livro I que contém a declaração dos 
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Direitos Fundamentais (direito à vida, saúde, liberdade, ao respeito e à dignidade, à 

convivência familiar e comunitária, à educação, cultura, ao esporte e lazer, à 

profissionalização e proteção ao trabalho), direitos estes cuja efetivação cabem à família, à 

comunidade, à sociedade em geral e ao poder público assegurarem; e o Livro II que contém os 

mecanismos necessários para a garantia dos direitos do Livro I. Ou seja, este Livro II 

apresenta as diretrizes da política de atendimento para a infância e a juventude explicitando, 

também, o papel dos órgãos que compõem esta rede de atendimento. As diretrizes desta 

política apontam para a descentralização político-administrativa e para o exercício do controle 

social através da participação popular por meio dos conselhos de direitos. 

Em seu art. 2°, o ECA define a criança como a pessoa de até doze anos de idade 

incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. Como observa RIZZINI 

(1997), o termo infância no decorrer do século XIX era empregado para designar os anos de 

desenvolvimento do indivíduo até que atingisse a maioridade. Dessa forma, em alguns 

períodos históricos como no Brasil Colonial, não se encontram referências específicas aos 

adolescentes, o que parece ser um indício de que se desconhecia essa fase da forma como hoje 

é concebida. Ou se era criança ou se era adulto. Crianças e adolescentes se confundiam na 

forma como eram tratados e concebidos pela sociedade e pelo poder público.  

Com o ECA, os recursos institucionais de atenção voltados para crianças e 

adolescentes em situação de abandono, bem como para suas famílias, passaram a se 

configurar como medidas de proteção. A principal novidade desse modelo diz respeito ao 

caráter provisório da medida de acolhimento institucional bem como a preocupação com a 

reinserção familiar garantindo, assim, o direito à convivência familiar conforme previsto no 

parágrafo único do artigo 101 do Estatuto: ―o abrigo é medida provisória e excepcional, 

utilizável como forma para a colocação em família substituta, não implicando privação de 

liberdade‖. 

Com o ECA, o sistema jurídico-penal brasileiro reconhece que o menor de 18 anos é 

inimputável e está sujeito a uma legislação específica, mais branda, dado o seu peculiar estado 

de desenvolvimento psicossocial o que não os tornam aptos a serem punidos por suas ações 

delituosas como se adulto fosse. Os adolescentes em conflito com a lei são aqueles entre 12 e 

18 anos de idade que cometeram algum ato de desrespeito à lei, aqueles cuja conduta é 

descrita como ato infracional. No capítulo II do Título III do ECA, estão garantidos os direitos 

individuais dos adolescentes autores de práticas infracionais. O capítulo III dispõe das 

garantias processuais e o Capítulo IV se refere às medidas socioeducativas. 

É de se ressaltar que a violência entre os adolescentes vem crescendo 
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vertiginosamente. O adolescente autor de ato infracional é visto de diferentes formas pela 

sociedade. Uma parte culpabiliza o jovem vendo-o como vilão, doente, desequilibrado, 

bandido, desenvolvendo o pensamento de que este representa uma ameaça e deve ser 

imediatamente isolado, reprimido, contido e educado. Já outra parcela entende que o 

adolescente é vítima do contexto social, político, econômico e cultural em que estão inseridos, 

que é um cidadão portador de direitos e que ainda se encontra em uma difícil fase de 

construção de sua personalidade e consciência social, portanto, sem plena convicção dos seus 

atos. Os que participam desta opinião percebem que a configuração estrutural da sociedade é 

excludente, o que faz com que nossos jovens e crianças fiquem à margem do acesso a seus 

direitos básicos de sobrevivência.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente normatiza uma política de atendimento a ser 

desenvolvida mediante a articulação entre ações governamentais e não-governamentais, da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Envolve políticas sociais, programas e 

políticas de assistência social em caráter supletivo, serviços especiais de prevenção, 

atendimento médico e apoio social às vítimas de negligência, exploração e maus-tratos, abuso, 

crueldade e opressão, serviços de localização dos pais e responsáveis desaparecidos, proteção 

jurídica e social por parte das entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

Para agilidade do atendimento inicial ao adolescente a quem se atribua autoria de ato 

infracional, o texto legal estabelece ainda a integração operacional dos órgãos do Judiciário, 

Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social. O papel que cada ator 

desempenha dentro desta política de atendimento é imprescindível. Entre estes atores 

podemos citar ainda: o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA), as Entidades de Atendimento, o Conselho Tutelar (CT), o Fundo da Infância e da 

Adolescência (FIA), a Justiça da Infância e da Juventude (JIJ). Com a aprovação do ECA, a 

família também é parte do processo de inserção social de seus filhos, devendo receber suporte 

para o fortalecimento dos vínculos entre eles e com a comunidade ao seu redor. O Estatuto 

atribui à família a responsabilidade de educar e proteger suas crianças e adolescentes, 

oferecendo condições adequadas para promover seu desenvolvimento integral ao reconhecê-la 

enquanto organização social responsável por estabelecer os primeiros relacionamentos e 

proporcionar apoio material e psicológico para o desenvolvimento de seus membros. 

  O Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu diversas alterações legislativas ao logo 

destes anos. Como exemplo podemos citar: a Lei nº 12.010 / 2009 que assegura à criança e ao 

adolescente o direito primordial de serem criados e educados por sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta. Conhecida como a Nova Lei da Adoção, instituiu 
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alterações significativas referentes ao processo de adoção, que até então era tratada 

parcialmente no Código Civil e parcialmente no ECA;  a Lei nº 12.594 / 2012 que institui o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e regulamenta a execução das 

medidas socioeducativas destinadas a adolescentes que pratique ato infracional; a Lei nº 

12.962/2014 -  que assegura a convivência da criança e do adolescente com os pais privados 

de liberdade; a Lei nº 13.010 / 2014, conhecida como a Lei da Palmada, estabelece o direto da 

criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de 

tratamento cruel ou degradante. 

Sabemos, porém, que não bastam alterações na legislação para que a sociedade 

também modifique sua forma de olhar e desenvolver ações em prol da criança e do 

adolescente. Prova disto é que apesar de 25 anos de existência do ECA, suas prescrições ainda 

não foram totalmente absorvidas pela sociedade, encontrando assim inúmeras dificuldades 

para sua efetiva implantação. Apesar de ser uma legislação avançada, parece ainda não haver 

produzido os resultados que dela se esperam, sendo ainda nítidas a distância entre aquilo que 

dispõe a lei e a realidade. 

Apesar de seu caráter democratizante o ECA ainda é bastante criticado, principalmente 

por aqueles que o relacionam com o Código de Menores que distinguia o atendimento de 

crianças e adolescentes dependendo de sua condição econômica. Mesmo com todas as críticas 

dirigidas ao ECA, este é considerado o Estatuto interno que mais atende ao proposto pela 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente da ONU (CUNHA, 1998). 

Apesar do mesmo ainda não ter sido implementado a sua efetivação é um processo em 

andamento, pois a mesma atravessa dilemas comuns a todas as políticas sociais: 

desfinanciamento, focalização e desrespeito ao controle social. 

O que se verifica é que as conquistas presentes na legislação não fora acompanhadas 

por um comprometimento do Estado e da própria sociedade e que toda essa trajetória histórica 

de representações e práticas discriminatórias ainda interfere em nossa atualidade, muito 

embora as leis tentem romper com isso.  

Há ainda um longo caminho a ser percorrido antes que se atinja um estado de garantia 

plena de direitos com instituições sólidas e mecanismos operantes. No entanto, pode-se dizer 

que avanços importantes vêm ocorrendo desde a promulgação da Constituição Federal e que 

isto tem um valor ainda mais significativo se contextualizado a partir da própria história 

brasileira, uma história atravessada mais pelo autoritarismo que pelo fortalecimento de 

instituições democráticas. A atenção destinada à infância e juventude se modificou 

notoriamente e o movimento em relação à proteção e cuidado desses jovens não tem deixado 
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de estar em pauta nas políticas públicas e de proteção voltadas para este segmento. Mas, 

muito mais importante do que estar em pauta é garantir a execução das leis.  Neste sentido, a 

luta pelos direitos das crianças e adolescentes no Brasil é ainda uma luta em curso, 

merecedora da perseverança e obstinação.  
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3 ADOLESCENTE, ATO INFRACIONAL E MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 

Neste capítulo abordaremos o adolescente em conflito com a lei em seu contexto 

social, os aspectos que podem vir a determinar a prática do ato infracional, os desafios na 

efetivação dos direitos conquistados com o ECA;  faremos referência às medidas 

socioeducativas de maneira geral, como também teceremos algumas considerações sobre o 

SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. 

 

3.1 Adolescente e ato infracional 

 

 A ascensão da sociedade capitalista trouxe consigo a eclosão da questão social que, 

por sua vez, teve a infância e a juventude imbricadas com várias de suas expressões, entre as 

quais está a criminalidade que ganha ênfase e se intensifica com o processo de 

industrialização.  

 O aumento da criminalidade praticada por adolescentes tem sido reconhecido como 

uma realidade concreta pelas estatísticas oficiais que vêm colocar para a sociedade a 

necessidade de análises que possam dissecar a complexidade sobre este fato. As explicações 

hoje existentes apresentam argumentações diversificadas, alicerçadas nas características 

culturais, políticas e socioeconômicas da sociedade, sobretudo os seus graves padrões de 

desigualdades sociais. Produz-se, hoje, um discurso que apresenta os jovens como os 

principais responsáveis pelo aumento progressivo da violência. O envolvimento destes com a 

criminalidade não é mais novidade para a sociedade brasileira, ela constitui parte de sua 

paisagem e de suas desigualdades, mas somente quando a mídia veicula imagens impactantes 

sobre acontecimentos violentos é que se produz indignação, condição importante, mas 

insuficiente para a formação da política. É como observa Adorno (1999, apud FRAGA, 2004, 

p. 8): 

Imagens veiculadas pela mídia impressa e eletrônica constroem cenários cada vez 

mais dramáticos: a de adolescentes audaciosos e violentos, destituídos de quaisquer 

freios morais, frios e insensíveis que não exitam em matar. De tempos em tempos a 
opinião pública é surpreendida com a notícia de homicídio [...] praticado por um 

adolescente [...]. Fatos desta ordem têm a prioridade de reforçar apreensões coletivas 

e consequentemente acentuar preconceitos contra esses segmentos da população. 

 Entre os cidadãos surgem, então, comentários sobre o crime e a violência que se 

expressa na sensação de insegurança. Deve-se, porém, ter em mente que o adolescente autor 

de ato infracional é, antes de tudo, adolescente, sujeito em construção de personalidade. Para 
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podermos compreendê-lo temos que levar em consideração as variáveis que interferem em 

sua mudança física, biológica e psicológica. O mesmo está inserido em uma etapa peculiar do 

desenvolvimento humano que adquire configurações singulares de acordo com circunstâncias 

históricas e contextos econômicos, sociais e culturais diversos. Estas variáveis, às quais nos 

referimos, estão relacionadas aos grupos de pertencimento dos adolescentes, seu meio social e 

seu trânsito no mundo da cultura que, atualmente, vêm construindo novos padrões de 

sociabilidade. 

 A biografia pessoal do adolescente se organiza a partir de inúmeros acontecimentos, 

vivências objetivas e subjetivas, e o delito é apenas um dos acontecimentos na vida do 

adolescente. Desse modo, ao olhá-lo exclusivamente pela ótica do ato infracional torna-se 

impossível compreender sua conduta porque se desconhece e desconsidera sua história 

pessoal na qual se inscreve e ganha significado o ato infracional. Daí, para se tentar 

compreender a prática de um delito coloca-se a necessidade de o situarmos na trajetória de 

vida do seu autor cujos acontecimentos o localizam em uma rede de relações, em um tempo e 

espaço de convivência que vão construindo sua subjetividade.  

 Segundo Teixeira (2006) a conduta de um ser social sempre revela algo dele próprio e 

de seu ambiente social. Ela afirma que o delito revela algo, geralmente grave, que ocorre com 

o adolescente e com o tecido social; que o fenômeno do ato infracional é multideterminado, 

não sendo possível reduzi-lo a um único aspecto. Não se pode falar apenas de uma causa, 

existem vários fatores, muitos deles facilmente perceptíveis quando paramos pra observar a 

sociedade, a família e a rede que não funciona. São fatores externos que não dependem 

unicamente do indivíduo. 

 A origem social é um fator importante na constituição do adolescente porque é 

determinante de um estilo de vida, de um modo de ser e estar no mundo que sinaliza, em 

nossa sociedade, o usufruto desigual das riquezas e do exercício dos direitos de cidadania.  

O lugar social do adolescente (e de sua família) define seu presente enquanto vivência 

concreta no cotidiano: sua circulação na sociedade, a qualidade da escola que frequenta, o 

padrão alimentar e de vestuário, o acesso e usufruto de bens culturais e de ícones de 

identidade, o horizonte que pode desejar, se o adolescente é o filho caçula, se é o favorito da 

mãe ou da avó, se nasceu em um contexto familiar organizado ou mais difícil que o do 

primeiro filho, quem são seus amigos. Estes aspectos são fatores importantes para a 

construção de sua trajetória.  

As condições de vida local, chamada de ―comunitária‖ para se referir à circunscrição 

geográfica de pertencimento do adolescente, também se constituem enquanto influência para 
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sua conduta. É importante, pois, tecer todo um contexto da comunidade, dos grupos de 

pertencimento, particularmente da família ou seu substituto, e das delicadas e complexas 

redes de relações mais íntimas que vão construindo e estabelecendo a biografia destes 

adolescentes. As vivências, os aspectos afetivo-emocionais são variáveis importantes que 

interferem no ato de cometer ou não uma infração.  

 Algo com que se deve ter muito cuidado diz respeito quanto à culpabilização exclusiva 

da família pela conduta do adolescente. É importante considerar que, cada vez mais, além da 

família existem outras agências socializadoras responsáveis pela formação da criança e do 

adolescente: a creche, a escola, os projetos sociais, as novas tecnologias da comunicação.  

 Outro ponto que merece destaque dentro do contexto de vida do adolescente é o 

excesso de apelo ao consumismo em uma sociedade em que o reconhecimento se dá pelo ter, 

deixando na vida dos mesmos um permanente desejo de insatisfação. 

 A droga também se coloca como um dos meios através do qual o adolescente se insere 

no mundo da criminalidade. Cada vez mais se revela o envolvimento da adolescência e 

juventude de todas as classes sociais no que se refere ao consumo, produção e circulação de 

drogas, dando ao mesmo a aparente ideia de se alcançar com facilidade aquilo que se deseja. 

No atual contexto de mudanças aceleradas podemos, também, considerar como 

importante fenômeno a ruptura de valores das novas gerações com os valores das gerações 

anteriores, da tradição e da história. Hoje o adolescente vive sua socialização em um mundo 

em que as diferentes e cruéis expressões da violência se naturalizam nas relações do homem 

com o mundo, com o outro e com ele mesmo. 

 Nestas breves considerações sobre o adolescente há mais um aspecto a ser assinalado, 

que é a representação social difusa que associa juventude e adolescência com violência, 

criminalizando os adolescentes pobres e, particularmente, o pobre negro. 

 Os jovens pobres são os mais acusados de praticar atos infracionais. Eles não estão 

apenas excluídos do mercado formal de trabalho, haja vista a sua situação educacional, mas 

são portadores de um estigma passando a ser considerados como indivíduos socialmente 

ameaçantes. O avanço da periferia sobre as áreas urbanas centrais não acarretou a 

possibilidade de sua inclusão no acesso a direitos nem sua maior visibilidade no espaço 

político, mas ao contrário, sua maior presença na composição do cenário urbano significou a 

invisibilidade de seus moradores enquanto atores políticos, submetendo-os a uma ideologia 

que os separa do direito de viver na ―cidade‖. 

 O adolescente em conflito com a lei, sendo componente do quadro supracitado, não 

encontra eco para a defesa dos seus direitos e, estando na condição de praticante de ato 
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infracional, é desqualificado enquanto adolescente. Coloca-se então, a necessidade de 

proteger a sociedade da violência produzida por ―desajustados sociais‖ que precisam ser 

afastados do convívio social, recuperados e reincluídos. É difícil para o senso comum juntar a 

ideia de segurança e cidadania. Reconhecer no agressor um cidadão parece ser um exercício 

difícil e, para alguns, inapropriado. E neste contexto, crescem os preconceitos. O adolescente 

que comete ato infracional continua sendo estigmatizado pela sociedade que continua a 

referir-se ao mesmo como delinquente, pivete, pequeno predador e trombadinha.  

Observamos, portanto que, no Brasil, as crianças e adolescentes representam a parcela 

mais exposta às violações de direitos, tanto pela família quanto pelo Estado e pela sociedade, 

exatamente ao contrário do que define a nossa Constituição Federal e suas leis 

complementares. 

O cenário por onde desfilam nossas crianças e adolescentes é composto por maus 

tratos, abuso e exploração sexual, exploração do trabalho infantil, adoções irregulares, tráfico 

internacional e desaparecimentos, fome, extermínio, tortura e prisões arbitrárias. 

Ainda que políticas para crianças e adolescentes estejam presentes na agenda política e 

social dos vários níveis de gestão governamental, elas ainda são insuficientes para a nossa 

realidade brasileira que apresenta disparidades enormes com crianças e adolescentes vivendo 

em situações de altíssima vulnerabilidade, expostos pela sociedade a vários tipos de violência 

decorrentes de posições econômicas precárias, desigualdades regionais, negação de direitos 

educacionais e de saúde física e mental; situações agravadas por condição de gênero, 

raça/etnia, orientação sexual, deficiência, situação geográfica e de moradia, entre outros. 

Diante do que foi exposto, podemos perceber que a biografia de cada adolescente é 

construída por uma multiplicidade de aspectos que vêm nos demonstrar que o fenômeno da 

criminalidade é multideterminado. Por isso não podemos atribuir a motivação para a conduta 

do adolescente a um único fator: pobreza, família, apelo ao consumismo ou drogas. Isto seria 

dar a tal fenômeno uma explicação reducionista e simplista. Refletir sobre estas e outras 

determinações na formação do adolescente autor de ato infracional implica pensar os 

engendramentos do mundo que construímos e continuamos a construir para as novas 

gerações.  

 Referente ao alto grau de criminalização da nossa juventude observa-se que têm sido 

demandadas, por alguns setores da sociedade, medidas mais repressivas como a redução da 

maioridade penal, apontando-se como causa do aumento da criminalidade entre os jovens uma 

suposta impunidade proporcionada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse processo 

conservador tem na mídia um dos principais pilares, haja vista que os meios de comunicação, 
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conforme relatado anteriormente, no sentido de informar terminam, por vezes, participando da 

difusão de estigmas e estereótipos relacionados a crianças e adolescentes. 

 Ao serem reconhecidos pela psicologia e outras disciplinas conexas como sujeitos em 

desenvolvimento, a maioria dos países definiu em suas legislações a inimputabilidade aos 

adolescentes menores de 18 anos. O conceito de inimputabilidade se fundamenta justamente 

no preceito de que o adolescente é uma pessoa em desenvolvimento físico e psíquico e que, 

portanto, não tem condições de entender em sua totalidade a ilicitude do fato e todas as suas 

consequências. O mesmo está em processo de desenvolvimento físico, mental e emocional, é 

uma fase caracterizada pela definição de identidade estabelecida através de mudanças na 

fixação do caráter e da afirmação da personalidade do indivíduo; devido a isto, o adolescente 

é julgado como sendo incapaz de responder plenamente por suas ações ou omissões. 

 O Código Penal Brasileiro definiu em seu artigo 27 que ―os menores de 18 anos são 

penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial‖. 

Este critério também consta no Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, o 

criminoso só poderá ser a pessoa maior de 18 anos. Abaixo desta idade, a conduta descrita 

como crime ou contravenção penal passa a ser reconhecida como ato infracional.  

 A legislação brasileira fixa a responsabilidade juvenil a partir dos 12 anos de idade 

completos. A criança (menor de 12 anos) é isenta desta responsabilidade; havendo o 

envolvimento da mesma em alguma situação problemática, é encaminhada ao Conselho 

Tutelar ficando sujeita a medidas protetivas com intervenção administrativa no seio da 

família, submetendo os pais ou responsáveis a restrições e penas impostas pela justiça. Há o 

pensamento de que, por serem consideradas pessoas ―desiguais‖, adulto, crianças e 

adolescentes não podem ser tratadas de maneira igual.  

 Com o acontecimento de atos infracionais cada vez mais bárbaros praticados por 

adolescentes, têm-se levantado corriqueiramente o debate sobre a responsabilidade penal 

deste público.  

 O Estatuto da Criança e do Adolescente que regulamenta os artigos 227 e 228 da Carta 

Política, ao criar o regime jurídico que confere aos adolescentes direitos fundamentais e 

sociais, eleva, também, o mesmo ao dever de responder pelos seus atos. Aos adolescentes (de 

12 anos completos aos 18 anos incompletos) não se pode imputar (atribuir) responsabilidade 

frente à legislação penal comum. A atribuição de responsabilidade destes deve ter por base as 

normas contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, na qual respondem pelos delitos 

que praticarem sendo submetidos às medidas socioeducativas de caráter penal especial. Estas 

medidas por serem consideradas socioeducativas diferem-se das penas criminais no aspecto 
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predominantemente pedagógico e na duração (a qual deve ser breve) face ao caráter peculiar 

do adolescente como pessoa em desenvolvimento.  

 Assim, embora sejam inimputáveis frente ao Direito Penal Comum os adolescentes 

são imputáveis diante das normas da lei especial, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O 

que não se admite no direito Penal Juvenil são respostas mais severas e duradouras do que, em 

idênticas situações, seriam impostas a adultos. 

 A medida socioeducativa, em sua natureza jurídica, implica na sanção aplicada como 

punição ou como reparação por uma ação julgada repreensível. Sua execução, no entanto, 

deve ser instrumento prioritariamente pedagógico visando ajustar a conduta do adolescente 

que cometeu ato infracional à convivência social pacífica sob o prisma da prevenção especial 

voltada para o futuro. Revelam um caráter impositivo (coercitivo), sancionatório, retributivo. 

É impositiva porque é aplicada independentemente da vontade do adolescente que cometeu a 

infração; é sancionatória porque, com a ação ou omissão o sujeito quebra a regra da 

convivência social tornando-se merecedor de uma ―punição‖; é retributiva por ser uma 

resposta ao ato infracional praticado. 

Portanto, embora de caráter predominantemente pedagógico, as medidas 

socioeducativas, pertencendo ao gênero das penas, não passam de sanção imposta aos jovens. 

Como já foi dito, a política criminal aparta-os da sanção penal comum, mas submete-os ao 

regime do Estatuto próprio. Vale salientar que, tenha o nome que tiver, seja medida protetiva, 

seja socioeducativa, corresponderá sempre à responsabilização pelo ato delituoso. Tais 

medidas por serem restritivas de direitos, inclusive de liberdade (consequência da 

responsabilização) terão sempre um caráter penal. Percebe-se, no entanto, que a principal 

diferença entre a medida socioeducativa e a pena criminal não está situada no seu conteúdo, 

mas, sobretudo, na condição especial do agente receptor (adolescente) e na forma de operar 

sua execução. 

 A ilusão de impunidade, muitas vezes ocasionada pela mídia, fundamenta-se na falsa 

ideia que o adolescente que infringiu a lei não é responsabilizado pelos seus atos devido à 

brandura das medidas que são impostas. No entanto, é preciso considerar que esse argumento 

está mal focado uma vez que o ECA prevê um amplo sistema de medidas socioeducativas que 

são aplicadas aos adolescentes que praticam atos infracionais, compatíveis com sua condição 

de pessoa em desenvolvimento e de acordo com o fato delituoso em que se envolveu.  A ideia 

da impunidade decorre de uma apreensão equivocada da Lei, fundamentalmente da ignorância 

e desconhecimento de que o ECA é um instrumento de responsabilidade do Estado, da 

sociedade, da família e do próprio adolescente, complementando que os meios de 
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comunicação, por não conhecerem a diferença entre impunidade (não aplicação de 

determinada pena criminal quando cabível) e inimputabilidade (exclusão da responsabilidade 

penal), induzem em erro a opinião pública, distorcendo os fatos.   

A circunstância de o adolescente não responder por seus atos delituosos perante a 

Corte Penal não o faz irresponsável. Ao contrário do que erroneamente se propala, o sistema 

legal implantado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente faz destes jovens, entre l2 e l8 

anos, sujeitos de direitos e de responsabilidades e, em caso de infração, prevê medidas 

socioeducativas, inclusive com privação de liberdade, e oferece uma gama larga de 

alternativas de responsabilização. 

 

3.2 As medidas socioeducativas 

 

 A questão da prática de atos infracionais pelo público infanto-juvenil, suas origens e 

seus desdobramentos remontam ao passado histórico do Brasil colônia. O Estatuto da Criança 

e do Adolescente foi inserido em nosso ordenamento jurídico com a proposta de romper com 

os modelos até então adotados, os quais se mostraram infrutíferos ao propósito de combater a 

prática de ato delitivo por adolescentes.   

 O ECA veio por fim às ambiguidades existentes entre a proteção e a responsabilização 

do adolescente autor de ato infracional, criando a responsabilidade penal para estes.  

As medidas socioeducativas são aplicadas por ordem judicial a pessoas que tenham 

praticado ato infracional entre 12 e 18 anos podendo também ser aplicadas, em casos 

excepcionais expressos em lei, aos jovens com idade entre 18 e 21 anos. Sobre estas nos 

aprofundaremos mais adiante. A criança (pessoa com até doze anos de idade incompletos) que 

praticar ato contrário à lei penal ficará sujeita apenas à aplicação de uma medida protetiva, 

também prevista no referido estatuto (Capítulo II do Título II).  

Estas medidas são aplicadas e operadas de acordo com as características da infração, 

circunstância sociofamiliar e disponibilidade de programas e serviços em nível municipal, 

regional e estadual. Comportam aspectos de natureza coercitiva e educativa devendo, sempre, 

haver a prevalência do conteúdo educativo sobre os sancionais.  

Os regimes socioeducativos devem constituir-se em condições que garantam o acesso 

ao adolescente às oportunidades de superação de sua condição de exclusão bem como de 

acesso à formação de valores positivos de participação na vida social devendo sua 

operacionalização envolver, também, a participação familiar e comunitária.  

O artigo 112 do ECA refere-se às medidas socioeducativas que podem ser adotadas 
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diante do comportamento  infracional dos adolescentes. Como no capítulo III analisaremos 

apenas as medidas socioeducativas de cumprimento em meio aberto, apresentaremos aqui 

algumas considerações gerais sobre as medidas socioeducativas existentes e como são 

conceituadas de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. São elas: 

 

Advertência 

 

Disciplinada no art. 115 do Estatuto vigente, é a primeira das medidas aplicáveis ao 

adolescente que pratica infrações de pequena gravidade. Diz o ECA que "a advertência 

consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada‖. A advertência 

constitui uma medida admoestatória, informativa, formativa e imediata, sendo executada pelo 

Juiz da Infância e da Juventude. Trata-se, pois, de uma medida singela que busca 

principalmente repreender àqueles que, pelos impulsos próprios da juventude, cometem 

algum ato infracional. Esteve presente no nosso primeiro Código de Menores, o Código Mello 

Mattos, de 1927, como também no Código de Menores de 1979; 

 

Obrigação de reparar o dano 

 

A reparação do dano determina que o adolescente restitua a coisa, promova o 

ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Havendo, 

contudo, manifesta impossibilidade, a medida pode ser substituída por outra adequada. 

Caracteriza-se como uma medida coercitiva e educativa, levando o adolescente a reconhecer o 

erro e repará-lo; 

 

Prestação de serviços à comunidade 

 

Apresenta um forte apelo comunitário e educativo tanto para o jovem autor de ato 

infracional quanto para a comunidade que por sua vez poderá responsabilizar-se pelo 

desenvolvimento deste adolescente. Esta medida oportuniza ao jovem a experiência da vida 

em comunidade, dos valores sociais e do compromisso social. Aqui, a finalidade primária que 

é a ressocialização passa a ser apenas urna consequência do trabalho realizado. É de 

fundamental importância o envolvimento da comunidade por meio de órgãos governamentais, 

clubes de serviços, entidades sociais e outros na operacionalização desta medida.  

A prestação de serviços comunitários não deve exceder ao período de seis meses e 
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pode ser realizada junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos 

congêneres, bem como programas comunitários ou governamentais, não devendo prejudicar a 

frequência escolar; 

 

Liberdade assistida 

 

Entre as diversas fórmulas e soluções apresentadas pelo Estatuto para o enfrentamento 

da criminalidade infanto-juvenil, a medida socioeducativa da Liberdade Assistida se apresenta 

como a mais gratificante e importante de todas. Isto porque possibilita ao adolescente o seu 

cumprimento em liberdade junto à família, porém sob o controle sistemático das autoridades e 

da comunidade. Sua intervenção educativa manifesta-se no acompanhamento personalizado 

para que garanta ao adolescente proteção, inserção comunitária, manutenção de vínculos 

familiares, frequência à escola, inserção no mercado de trabalho e/ou cursos 

profissionalizantes e informativos.  

A liberdade assistida, que possui duração mínima de seis meses, poderá a qualquer 

tempo ser revogada, prorrogada ou substituída por outra, ouvido o orientador, o promotor e o 

defensor. Esta medida destina-se, em princípio, aos adolescentes autores de ato infracional 

passíveis de recuperação em meio livre que estão se iniciando no processo de 

marginalização. Ao fixar esta medida o juiz também determinará o cumprimento de algumas 

regras compatíveis com o bom andamento social do jovem, tais como: não se envolver em 

novos atos infracionais, não andar armado, não andar em más companhias, não frequentar 

locais inapropriados, obedecer aos pais, recolher-se cedo à habitação, retornar aos estudos, 

assumir ocupação lícita, entre outros. Nota-se, pois, que a principal finalidade da medida é a 

de vigiar, orientar e cuidar do adolescente de forma a coibir a sua reincidência e obter a 

ressocialização; 

 

Inserção em regime de semiliberdade 

 

É admissível como início ou como forma de progressão para o meio aberto. Comporta 

o exercício de atividades externas independentemente de autorização judicial. A 

semiliberdade contempla os aspectos coercitivos, uma vez que a mesma afasta o adolescente 

do convívio familiar e da comunidade de origem; contudo, ao restringir sua liberdade, não o 

priva totalmente do seu direito de ir e vir. Os adolescentes autores de atos infracionais podem 

trabalhar e estudar durante o dia, recolhendo-se à noite a uma entidade especializada. Assim 
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como a Liberdade Assistida, apresenta elevados índices de satisfação, notadamente em virtude 

das equipes profissionais que supervisionam de perto todo o processo. É obrigatória a 

escolarização e profissionalização do indivíduo, não comportando a medida prazo 

determinado, devendo ser revista a cada seis meses aplicando-se, no que couber, as 

disposições relativas à internação;  

 

Internação em estabelecimento educacional 

 

 A medida privativa de liberdade está sujeita aos princípios da brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Está 

disposta no art. 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Constitui-se em uma das mais 

complexas medidas socioeducativas a serem aplicadas, não podendo ultrapassar o prazo 

máximo de três anos e devendo ser avaliada a cada seis meses. Geralmente, e dependendo do 

caso, ao ser posto em liberdade o adolescente submete-se ainda ao cumprimento de outras 

medidas como, por exemplo, a semiliberdade ou liberdade assistida. Aos 21 anos a liberdade é 

compulsória. 

 A internação é a medida última, extrema, aplicável somente aos indivíduos que 

revelam perigo concreto à sociedade. Submetendo-se ao princípio da excepcionalidade, não 

podendo ser aplicada se houver outra adequada que a substitua devendo respeitar o devido 

processo legal, conforme prescreve a legislação.  

As unidades de internação devem ser dotadas de todos os serviços psicossociais, as 

mais variadas e modernas formas de terapias, sejam elas com fins exclusivamente terapêuticos 

ou de ocupação, recreação, educação religiosa. O objetivo não pode se afastar da ideia de 

ressocialização; deve-se procurar repelir a punição, que já se sabe, não recupera. Esta medida 

deverá ser sempre cumprida em local exclusivo para adolescentes, observados os critérios de 

idade, atributos físicos e gravidade da infração.  

O art. 122 do Estatuto elenca as possibilidades de aplicação da medida, a saber: 

quando o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa; por 

reiteração no cometimento de outras infrações graves; por descumprimento reiterado e 

injustificável da medida anteriormente imposta.  

O Estatuto enfatiza os aspectos pedagógicos e não os punitivos ou repressivos. Vale 

salientar que a contenção não é em si a medida socioeducativa, mas sim a condição para que 

ela seja aplicada. A restrição da liberdade deve significar apenas limitação do exercício do 

pleno direito de ir e vir e não de outros direitos constitucionais, condição para sua inclusão na 
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perspectiva cidadã. 

 Estas medidas socioeducativas, anteriormente colocadas, também pode ser cumuladas 

com qualquer uma das previstas no art. 101, incisos I a VI do ECA: 

 I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; 
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental; 
IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao 

adolescente; 
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 
hospitalar ou ambulatorial; 

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos. 

 Ainda em seu art. 112 o Estatuto coloca que: 

§ 1º - A medida aplicada ao adolescente levará em conta sua capacidade de cumpri-

la, as circunstâncias e a gravidade da infração; 

§ 2º - Em hipótese alguma e sobre pretexto algum, será admitida a prestação de 

trabalho forçado; 

§ 3º - Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão 

tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. 

 O processo socioeducativo deve ter como meta a promoção e inserção de seu público-

alvo na sociedade, aniquilando qualquer possibilidade de exclusão do jovem devido o 

problemático e cruel processo de marginalização que vem acompanhado do estigma e 

rotulação por ter cometido um ato infracional.  

A Resolução nº 18 de 5 de junho de 2014 do Conselho Nacional de Assistência Social 

dispõe sobre a expansão e qualificação  do Serviço de Proteção Social aos Adolescentes em 

Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Liberdade Assistida e 

Prestação de Serviços à Comunidade e coloca, em seu Art. 2º, como unidade de oferta destas 

ações o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), o qual se torna 

responsável pelo atendimento e acompanhamento dos adolescentes em cumprimento das 

medidas socioeducativas em meio aberto, responsabilidade esta que até então pertenciam às 

Varas da Infância e Juventude dos Tribunais de Justiça. Conforme definido na Lei 12.594 de 

18 de janeiro de 2012 que instituiu o SINASE (Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo), os serviços direcionados a estes adolescentes devem fazer parte do Plano 

Municipal de Atendimento Socioeducativo o qual deve ser composto conjuntamente pela 

Política de Assistência Social, Educação, Saúde, Cultura, Trabalho e Esporte. 
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3.3 O SINASE 

 

 As demandas colocadas pela questão da infância e juventude no Brasil são, 

comumente, deixadas em segundo plano em face da preponderância e exigências da 

economia, assim como tantas outras necessidades coletivas ligadas à questão social. 

Geralmente, só quando eclodem de forma violenta provocando certa conturbação no seio da 

sociedade é que as mesmas conseguem conquistar alguma visibilidade tornando-se, 

momentaneamente, uma prioridade política. Desse modo, temos como exemplo a repercussão 

que algumas rebeliões têm na sociedade e na opinião pública, principalmente quando ocorrem 

motivadas por violações dos direitos mais fundamentais, como à vida e à dignidade humana. 

Se não houvesse esta insubmissão dos adolescentes que se encontram em privação de 

liberdade não se enxergariam as condições subumanas nem a violência que sofrem os que 

estão no âmbito daquelas instituições encarregadas de oferecer tutela judicial. Contudo, trata-

se de uma visibilidade perversa, expressão da negação dos seus direitos (SALES, 2007, 

p.243). Pode-se dizer que só através de atos bárbaros esses adolescentes conseguem acessar, 

em alguma medida, os direitos que deveriam estar garantidos não só no plano legal, mas no 

plano efetivo das práticas sociais. Um exemplo foi à série de rebeliões ocorridas na FEBEM 

paulista, entre 1999 e 2005 cuja repercussão dos acontecimentos promoveu a articulação de 

diversos atores, os quais exerceram uma determinada pressão política que desencadeou no 

Projeto de Lei de Execução de Medidas Socioeducativas que institui o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE). 

 O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, destinado a regulamentar a 

forma como o poder público, por meio dos seus mais diversos órgãos e agentes, deverá prestar 

o atendimento especializado ao qual adolescentes autores de ato infracional têm direito, foi 

originalmente elaborado pela Resolução nº 119/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CONANDA. Neste mesmo ano, um conjunto de propostas foi 

encaminhado ao Congresso Nacional para que se fizessem detalhamentos e complementações 

necessárias no âmbito deste tema, as quais deram origem à Lei Federal nº 12.594 de 18 de 

janeiro de 2012. 

 Direcionadas à execução das medidas socioeducativas destinadas aos adolescentes a 

elas submetidos, a Resolução 119/2006 e a Lei Federal 12.594/2012 fazem parte do que 

denominamos de normatização conceitual e jurídica, necessária à implementação dos 

princípios consagrados na Constituição Federal e no ECA em todo território nacional. A partir 

deste marco legal, alinhado aos princípios mais adiante referidos, a política de atenção ao 
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adolescente em cumprimento de medida socioeducativa ganha novo status e assume o desafio 

de se constituir em um sistema nacional, tornando-se uma política pública articulada e com 

características específicas: a política da socioeducação. Esta política traz consigo uma série de 

inovações no que diz respeito à aplicação e execução das medidas socioeducativas, dispondo 

desde a parte conceitual até o financiamento deste sistema, definindo papéis e 

responsabilidades, procurando corrigir algumas distorções verificadas quando do atendimento 

dessa importante e complexa demanda bem como promovendo alterações em alguns 

dispositivos legais dentre os quais a Lei nº 8.069/90 (ECA).  

O SINASE é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter 

jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o 

processo de apuração do ato infracional até a execução de medida socioeducativa. 

Esse sistema nacional inclui os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como 

todas as políticas, planos, e programas específicos de atenção a esse público 

(BRASIL, 2009, p.24). 

 Com a promulgação da lei 12.594/2012 passa a ser obrigatória a elaboração e 

implementação, nas três esferas do governo, dos Planos de Atendimento Socioeducativo (de 

abrangência decenal) com a oferta de programas destinados à execução das medidas 

socioeducativas em meio aberto (cuja responsabilidade ficou a cargo dos Municípios) e 

privativas de liberdade (sob a responsabilidade dos Estados), além da previsão de 

intervenções específicas junto às famílias dos adolescentes socioeducandos.  

O objetivo do SINASE é efetivar a implementação de uma política pública 

especificamente destinada ao atendimento de adolescentes autores de ato infracional e suas 

respectivas famílias, de cunho eminentemente intersetorial, que ofereça alternativas de 

abordagem e atendimento junto aos mais diversos órgãos e equipamentos públicos (com a 

possibilidade de atuação, em caráter suplementar, de entidades não governamentais), 

acabando de uma vez por todas com o ―isolamento‖ do Poder Judiciário quando do 

atendimento desta demanda. Deixa claro que a aplicação e execução das medidas 

socioeducativas por ser norteada, antes e acima de tudo, pelo princípio da proteção integral à 

criança e ao adolescente, deve observar uma lógica completamente diversa da que orienta a 

aplicação e execução de penas a imputáveis e que a solução para o problema da violência 

infanto-juvenil, tanto no plano individual quanto coletivo, demanda o engajamento dos mais 

diversos órgãos, serviços e setores da Administração Pública que não mais podem se omitir 

em assumir suas responsabilidades para com esta importante demanda. 

 No entanto, o processo que resultou no SINASE não foi fruto de um consenso. Desde 

1999 é cogitada a necessidade da criação de diretrizes para o sistema socioeducativo. Segundo 



 63 

Arantes (2005, p.73), os argumentos apresentados se resumem em ―defensores da proposta 

que acreditam haver uma crise na execução de medidas socioeducativas e que esta é motivada 

pela inexistência de regras e propostas pedagógicas claras, exigindo regulamentação que só 

será obtida mediante a lei.‖ E, por outro lado, os que tinham por ―objetivo regular a aplicação 

das medidas e disciplinar sua execução – à semelhança da lei de execução penal para adultos‖ 

(Ibid., p.72). Esta proposta introduzia profundas mudanças no ECA, alterando as estruturas de 

garantias e desfazendo a municipalização do atendimento com a criação de um sistema 

penitenciário para adolescentes. Também havia propostas de redução de maioridade penal 

para até 12 anos de idade.  

 O SINASE é fruto da intensa mobilização da sociedade civil e sua construção 

envolveu vários outros sujeitos atuantes nas diversas áreas da promoção dos direitos da 

criança e do adolescente como: juízes, promotores, educadores, gestores governamentais, 

acadêmicos, etc. Da Resolução do CONANDA à elaboração da Lei Federal passaram-se seis 

anos.  Para isto, foram realizadas reuniões técnicas, seminários, audiências públicas, 

discussões em fóruns e redes, objetivando os debates sobre a execução das medidas 

socioeducativas destinadas aos adolescentes autores de atos infracionais, os quais contavam 

sempre com ampla participação. Trata-se de um documento teórico-operacional que, além de 

reafirmar a diretriz do ECA sobre a natureza pedagógica da medida socioeducativa, apresenta 

parâmetros e diretrizes para sua implementação. Traz em seu texto o que deve ser feito no 

enfrentamento de situação de violência que envolve adolescentes autores de ato infracional ou 

vítimas da violação de direitos no cumprimento de medida socioeducativa. A sua 

implementação objetiva o desenvolvimento de uma ação socioeducativa sustentada nos 

direitos humanos e constitui-se de uma política pública destinada a inclusão social do 

adolescente em conflito com a lei. Orienta-se por normativas nacionais e internacionais do 

qual o Brasil é signatário.
7
 

 No entanto, para sua efetiva implementação necessita da articulação com outras 

políticas sociais, com outros sistemas como a educação, saúde, assistência social, segurança 

pública, etc., ou seja, com o amplo quadro de atores que compõem o Sistema de Garantia de 

                                                

7 Normativas nacionais: Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente; Internacionais das quais 

o Brasil é signatário: 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. 
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Direitos (SGD)
8
.  

 Os princípios do atendimento socioeducativo se somam àqueles integrantes e 

orientadores do Sistema de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente e atingem 

indiscriminadamente todas as medidas socioeducativas. São princípios do SINASE:  

 

a) respeito aos direitos humanos – visa superar as práticas que resumem o adolescente 

em conflito com a lei ao ato por ele praticado, garantindo-lhe acesso aos direitos 

comuns a todo ser humano e às condições dignas de vida também durante o 

cumprimento da medida socioeducativa. Liberdade, solidariedade, justiça social, 

honestidade, paz, responsabilidade e respeito à diversidade cultural, religiosa, étnico-

racial, de gênero e orientação sexual são alguns dos valores que norteiam a construção 

coletiva dos direitos; 

 

b) responsabilidade solidária da Família, Sociedade e Estado pela promoção e a 

defesa dos direitos de crianças e adolescentes (artigos 227 da Constituição 

Federal e 4º do ECA) – existem para cada um desses atores sociais corresponsáveis 

atribuições distintas e que ao mesmo tempo se conjugam e se entrelaçam com a 

finalidade de fortalecer as redes sociais de apoio, efetivar os direitos e superar as 

práticas que se aproximam da cultura predominantemente assistencialista e/ou 

coercitiva; 

 

c) reconhecimento do adolescente como pessoa em situação peculiar de 

desenvolvimento, sujeito de direitos e responsabilidades (artigos 227, § 3º, inciso 

V, da CF; e 3º, 6º e 15º do ECA) - por ser uma fase de constituição do sujeito em seu 

meio social, as relações sociais, culturais, históricas e econômicas acabam sendo 

decisivas na constituição da subjetividade do adolescente, tornando-se, assim, 

essencial a oferta de condições adequadas para o pleno desenvolvimento do indivíduo; 

 

d) prioridade absoluta para a criança e o adolescente (artigos 227 da Constituição 

Federal e 4º do ECA) – mesmo estando em situação de conflito com a lei, a aplicação 

deste princípio constitucional não pode ser violado devendo ser respeitado pelo 

                                                

8 O Estatuto da Criança e do Adolescente concebeu um Sistema de Garantia de Direitos – SGD, cujo modelo 

estabelece uma ampla parceria entre o Poder Público e a sociedade civil para elaborar e monitorar a execução 

de todas as políticas públicas voltadas para o universo da infância e adolescência. Ele se distribui por três eixos 

estratégicos: Promoção de Direitos, Defesa e Controle Social. 
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Estado, a família e a sociedade; 

 

e) legalidade - a aplicação, execução e atendimento das medidas socioeducativas devem 

obedecer ao que está legalmente constituído, não podendo haver supressão de direitos 

que não tenham sido objeto de restrição imposta por lei ou decisão proferida por juiz 

competente. Assim, é proibida a interpretação extensiva ou a analogia que implique 

em qualquer cerceamento de direito além da previsão legal; 

 

f) respeito ao devido processo legal (artigos 227, § 3º, inciso IV da Constituição 

Federal, 40 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e 108, 

110 e 111 do ECA e nos tratados Internacionais) – o processo direcionado ao 

adolescente acusado de prática de ato infracional deve obedecer rigorosamente ao 

instituído na legislação, elevando-o efetivamente à posição de sujeito de direitos. 

Dentre as garantias do processo legal podemos citar: fundamentação das decisões, 

presunção de inocência, direito ao contraditório (direito à acareação, juiz natural 

imparcial e igualdade de condições no processo), ampla defesa, direito ao silêncio, 

direito de não produzir provas contra si mesmo, defesa técnica por advogado, 

informação sobre seus direitos, identificação dos responsáveis pela sua apreensão, 

direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, direito de ser 

acompanhado pelos pais ou responsáveis e assistência judiciária gratuita; 

 

g) excepcionalidade, brevidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento – fundamentados na premissa de que o processo socioeducativo não 

pode se desenvolver em situação de isolamento do convívio social esses princípios se 

complementam. Toda medida socioeducativa, principalmente a privação de liberdade, 

deve ser aplicada somente quando for imprescindível, nos exatos limites da lei e pelo 

menor tempo possível, pois, por melhor que sejam as condições da medida 

socioeducativa, esta implica em limitação de direitos; 

 

h) incolumidade, integridade física e segurança (artigos 124 e 125 do ECA) – o poder 

público é a figura central na garantia destes direitos ao qual cabe adotar as medidas 

que se fizerem necessárias para que de fato estas garantias sejam respeitadas, 

salientando que é seu dever reparar qualquer dano causado ao adolescente sob sua 

custódia. Podemos citar como exemplo o dever das entidades de garantir aos 
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adolescentes o direito a instalações físicas em condições adequadas de acessibilidade, 

habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, vestuário e alimentação suficientes e 

adequadas à faixa etária, cuidados médicos, odontológicos, farmacêuticos e saúde 

mental, como também diminuir os riscos de invasões e evasões durante o trabalho 

socioeducativo; 

 

i) respeito à capacidade do adolescente de cumprir a medida, às circunstâncias, à 

gravidade da infração e às necessidades pedagógicas do adolescente na escolha da 

medida, com preferência pelas que visem ao fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários (artigos 100, 112, § 1º, e 112, § 3º, do ECA) – a aplicação 

das medidas socioeducativas deve considerar a equidade (no sentido de dar o 

tratamento adequado e individualizado a cada adolescente) respeitando as condições 

sociais, psicológicas e pedagógicas de cada um e assim contribuindo com o seu pleno 

desenvolvimento enquanto sujeito de direito; 

 

j)  incompletude institucional caracterizada pela utilização do máximo possível de 

serviços na comunidade, responsabilizando as políticas setoriais no atendimento 

aos adolescentes (artigo 86 do ECA) – com o objetivo de assegurar aos adolescentes 

a proteção integral, defende-se a concepção de um conjunto articulado de ações 

governamentais e não governamentais para a organização das políticas de atenção à 

infância e à juventude, incluindo a política de aplicação das medidas socioeducativas 

que não pode estar isolada das demais. Dessa forma, as políticas sociais básicas, as 

políticas de caráter universal, os serviços de assistência social e de proteção devem 

estar articulados aos programas de execução das medidas socioeducativas. A 

operacionalização da formação da rede integrada de atendimento (saúde, defesa 

jurídica, trabalho, profissionalização, escolarização etc.) é tarefa essencial para a 

efetivação das garantias dos direitos dos adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas; 

 

k) garantia de atendimento especializado para adolescentes com deficiência (artigo 

227, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal) - o adolescente deve 

receber tratamento que respeite as peculiaridades de sua condição, de modo a evitar 

que esteja em posição de risco e desvantagem no sistema socioeducativo; 
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l) municipalização do atendimento (artigo 88, inciso I do ECA) - tanto as medidas 

socioeducativas quanto o atendimento inicial ao adolescente em conflito com a lei 

devem ser executados no limite geográfico do município, de modo a fortalecer o 

contato e o protagonismo da comunidade e da família dos adolescentes atendidos; 

 

m)  descentralização político-administrativa mediante a criação e a manutenção de 

programas específicos (artigos 204, inc. I, da Constituição Federal e 88, inc. II, do 

ECA) - diz respeito à distribuição de competências de formulação de políticas entre os 

entes federativos. A Constituição Federal determina que a competência da União se 

restrinja à coordenação nacional e à formulação de regras gerais do atendimento, 

enquanto os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão gerenciar, coordenar 

e executar programas de atendimento no âmbito de suas competências; 

 

n)  gestão democrática e participativa na formulação das políticas e no controle das 

ações em todos os níveis – os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente 

são os mecanismos pelos quais o ECA institucionaliza a participação da sociedade 

civil efetivando um direito garantido constitucionalmente. Os Conselhos possuem 

como atribuições deliberar e controlar a política de atendimento, assim como 

monitorar e avaliar sua execução para que se aprimore o atendimento aos direitos de 

crianças e adolescentes. Legalmente põem fim à postura tradicional de políticas 

centralizadas, impostas de modo autoritário, desvinculadas da realidade local e sem a 

participação da sociedade civil organizada. As instituições voltadas para o 

atendimento da criança e do adolescente deve possuir transparência, gestão 

participativa e manter contato permanente com os Conselhos dos Direitos e Tutelares, 

com a comunidade e com a sociedade em geral; 

 

o) corresponsabilidade no financiamento do atendimento às medidas 

socioeducativas - por decorrência da descentralização político-administrativa prevista 

na Constituição, a responsabilidade pelo financiamento é compartilhada por todos os 

entes federativos.  Devido ao princípio da prioridade absoluta às crianças e 

adolescentes instituído na CF e no ECA (artigo 227 da CF e 4º do ECA), a destinação 

de recursos públicos insere-se neste princípio devendo também priorizar este público, 

inclusive no que diz respeito aos programas de atendimento das medidas 

socioeducativas. O SINASE é custeado com recursos do orçamento da Seguridade 
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Social além de outras fontes, na forma do Artigo 195 da Constituição Federal, 

mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, e das demais contribuições sociais previstas na legislação;  

 

p)  mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos 

diversos segmentos da sociedade - o ECA indica, no art. 88, VI, que a mobilização 

da opinião pública é fundamental para a efetiva elevação de crianças e adolescentes à 

condição de sujeitos de direitos. No que diz respeito aos adolescentes autores de atos 

infracionais busca-se a construção de uma sociedade mais tolerante e inclusiva, tendo 

em vista que sobre esses adolescentes recai grande parte da hostilidade e do clamor 

por maior repressão, o que tem gerado campanhas de incitação de desrespeito a 

princípios e direitos constitucionais atribuídos a esse público. 

 

 O SINASE ainda estabelece parâmetros para a Gestão Pedagógica no Atendimento 

Socioeducativo os quais apresentam enquanto diretrizes: 

 

a) prevalência da ação socioeducativa sobre os aspectos meramente sancionatórios - 

a execução das medidas socioeducativas está condicionada à garantia de direitos e ao 

desenvolvimento de ações educativas que visem à formação da cidadania. Dessa 

forma, a sua operacionalização inscreve-se na perspectiva ético-pedagógica, devendo 

prevalecer sobre o aspecto meramente punitivo; 

 

b) projeto pedagógico como ordenador de ação e gestão do atendimento 

socioeducativo - os programas devem ter, obrigatoriamente, projeto pedagógico claro 

e escrito em consonância com os princípios do SINASE e ser desenvolvido de modo 

compartilhado (equipe institucional, adolescentes e famílias). O projeto pedagógico 

deverá conter minimamente: objetivos, público-alvo, capacidade, fundamentos 

teórico-metodológicos, ações/atividades (mensais, semestrais, anuais), recursos 

humanos e financeiros, monitoramento e avaliação de domínio de toda a equipe (de 

processo, impacto e resultado); 

 

c) participação dos adolescentes na construção, no monitoramento e na avaliação 

das ações socioeducativas - as ações socioeducativas devem propiciar concretamente 

a participação crítica dos adolescentes na elaboração, monitoramento e avaliação das 
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práticas sociais desenvolvidas possibilitando, assim, o exercício, enquanto sujeitos 

sociais, da responsabilidade, da liderança e da autoconfiança; 

 

d) respeito à singularidade do adolescente, presença educativa e exemplaridade 

como condições necessárias na ação socioeducativa - a forma como o programa de 

atendimento socioeducativo organiza suas ações e a postura dos profissionais 

construída em bases éticas frente às situações do dia-a-dia contribuirá para uma atitude 

cidadã do indivíduo. A ação socioeducativa deve respeitar as fases de 

desenvolvimento integral do adolescente levando em consideração suas 

potencialidades, sua subjetividade, suas capacidades e suas limitações, garantindo a 

particularização no seu acompanhamento. Portanto, o Plano Individual de 

Atendimento (PIA) é um instrumento pedagógico fundamental para garantir a 

equidade no processo socioeducativo. Vale aqui tecer algumas considerações sobre o 

PIA o qual é considerado o fio condutor do SINASE. Trata-se de um instrumento de 

previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente no 

decorrer da execução da medida socioeducativa. O PIA deve ser elaborado conforme 

as necessidades específicas do adolescente e sua construção é responsabilidade das 

equipes técnicas (assistentes sociais, psicólogos e pedagogos) das unidades de 

atendimento. A construção do PIA deve contar com a participação da família e do 

adolescente levando em consideração suas potencialidades e seu protagonismo. Com 

isso, pretende-se pautar uma ação com metas construídas em conjunto e com 

possibilidades de serem revistas a todo o momento, levando em consideração as 

possibilidades de adequação do adolescente assim como o regime da medida 

socioeducativa. Portanto, não é mais o juiz que deve decidir sobre a vida do 

adolescente dentro do sistema socioeducativo ao ordenar o que deve ser feito pelo 

mesmo durante o cumprimento da medida. No entanto, para que isso ocorra há que se 

superar a cultura conservadora presente no sistema socioeducativo, no poder judiciário 

e na sociedade, sendo este mais um desafio para o SINASE;  

 

e) exigência e compreensão, enquanto elementos primordiais de reconhecimento e 

respeito ao adolescente durante o atendimento socioeducativo - deve-se fazer 

exigências possíveis de serem realizadas pelos adolescentes visando potencializar suas 

capacidades e habilidades reconhecendo-os como sujeitos com potencial para superar 

suas limitações, porém respeitando sua condição peculiar e seus direitos. Vale destacar 
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que a compreensão deve sempre anteceder a exigência;  

 

f) diretividade no processo socioeducativo - técnicos e educadores são os responsáveis 

pelo direcionamento das ações e devem garantir a participação dos adolescentes 

estimulando o diálogo permanente, diferentemente do autoritarismo que estabelece 

arbitrariamente um único ponto de vista; 

 

g) disciplina como meio para a realização da ação socioeducativa- a questão 

disciplinar requer acordos definidos na relação entre todos no ambiente socioeducativo 

(normas, regras claras e definidas) e deve ser meio para a viabilização de um projeto 

coletivo e individual, percebida como condição para que objetivos compartilhados 

sejam alcançados. A disciplina deve ser considerada como instrumento norteador do 

sucesso pedagógico, tornando o ambiente socioeducativo um polo irradiador de 

cultura e conhecimento e não ser vista apenas como um instrumento de manutenção da 

ordem institucional; 

 

h) dinâmica institucional garantindo a horizontalidade na socialização das 

informações e dos saberes em equipe multiprofissional - muito embora as ações 

desenvolvidas pela equipe multiprofissional (técnicos e educadores) sejam 

diferenciadas, essa diferenciação não deve gerar uma hierarquia de saberes, impedindo 

a construção conjunta do processo socioeducativo de forma respeitosa, democrática e 

participativa;  

 

i) organização espacial e funcional das unidades de atendimento socioeducativo que 

garantam possibilidades de desenvolvimento pessoal e social para o adolescente – 

o espaço físico e sua organização espacial e funcional, as edificações, os materiais e os 

equipamentos utilizados nas unidades de atendimento socioeducativo devem estar 

subordinados ao projeto pedagógico, pois este interfere na forma e no modo como as 

pessoas circulam no ambiente, no processo de convivência e na forma das pessoas 

interagirem. A não observância destes pontos poderá inviabilizar a proposta 

pedagógica; 

 

j) diversidade étnico-racial, de gênero e de orientação sexual norteadora da prática 

pedagógica – tais questões devem compor os fundamentos teórico-metodológicos do 
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projeto pedagógico dos programas de atendimento socioeducativo a fim de possibilitar 

práticas mais tolerantes e inclusivas. Faz-se necessário discutir, conceituar e 

desenvolver metodologias que promovam a inclusão desses temas interligando-os às 

ações de promoção de saúde, educação, cultura, profissionalização e cidadania na 

execução das medidas socioeducativas; 

 

k) família e comunidade participando ativamente da experiência socioeducativa – tal 

ponto coloca-se como fundamental para o êxito dos objetivos da medida 

socioeducativa aplicada ao adolescente.  A cidadania deste público não acontece 

plenamente se ele não estiver integrado à comunidade e compartilhando suas 

conquistas com a sua família. As práticas sociais devem possibilitar a participação 

ativa e qualitativa da família no processo socioeducativo, possibilitando o 

fortalecimento dos vínculos e a inclusão dos adolescentes no ambiente familiar e 

comunitário. As ações e atividades devem ser programadas a partir da realidade 

familiar e comunitária dos adolescentes para que em conjunto – programa de 

atendimento, adolescentes e familiares – possam encontrar respostas e soluções mais 

aproximadas de suas reais necessidades; 

 

l) formação continuada dos atores sociais - a formação continuada dos atores sociais 

envolvidos no atendimento socioeducativo (incluindo as equipes da política de saúde, 

de educação, esporte, cultura e lazer e de segurança pública) é fundamental para a 

evolução e aperfeiçoamento de práticas sociais ainda muito marcadas por condutas 

assistencialistas e repressoras. A superação dos entraves que se colocam na prática 

socioeducativa exige capacitação técnica e humana permanente e contínua.  

 

 A Lei do SINASE vem suprir algumas lacunas ainda existentes no atendimento 

destinado ao adolescente autor de ato infracional, reafirmando o caráter pedagógico das 

medidas socioeducativas sem negar a natureza sancionatória das mesmas. 

 A partir do vigor desta lei, torna-se obrigatório o respeito as suas determinações a 

todos os agentes públicos ou não, o que implica na qualificação e normatização do 

atendimento socioeducativo em âmbito nacional.  

Dentre os aspectos da Lei nº 12.594/2012 destacam-se três centrais: o estabelecimento 

das competências das três esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal); o indicativo, 

também para as três esferas do governo,  de elaboração e aprovação do Plano de Atendimento 
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Socioeducativo (já mencionado anteriormente); e a instituição do Sistema Nacional de 

Avaliação e Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo (Art. 19 da Lei 12.594/2012) 

elaborado e regulamentado conforme os parâmetros estabelecidos na lei, o qual deverá 

compor permanentemente a agenda do sistema socioeducativo e realizar avaliações periódicas 

em intervalos não superiores a três anos, possibilitando assim o monitoramento desta política. 

 Cabe aqui destacar a importância do Sistema Nacional de Avaliação acima citado o 

qual tem como objetivo fiscalizar e avaliar a gestão, os programas das entidades executoras 

das medidas socioeducativas e o resultado de sua aplicação, socializando as informações e 

estabelecendo metas para o aprimoramento da rede de atendimento. Esses dados, além de 

revelar o aspecto fiscalizador do sistema, sinaliza para o diagnóstico da realidade no sentido 

de aperfeiçoar o próprio SINASE. 

 Entre outras inovações, o SINASE também estabelece: a atribuição de competência ao 

Município pela criação e manutenção de programas de atendimento para a execução das 

medidas socioeducativas em meio aberto (liberdade assistida e prestação de serviços à 

comunidade); atribuição ao Estado do dever de criar, desenvolver e manter programas para a 

execução das medidas socioeducativas de semiliberdade e internação; que todas as entidades 

executoras de medidas socioeducativas deverão ter seus programas inscritos no Conselho dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; os requisitos, a estrutura física e humana das unidades 

de atendimento e ainda descreve as atividades a serem desenvolvidas pelas unidades 

executoras vedando a edificação de unidades socioeducativas em espaços contíguos, anexos, 

ou integrados a estabelecimentos penais. Nestas inovações também está incluída a construção 

obrigatória do PIA – Plano Individual de Atendimento – como instrumento individualizador 

da execução da medida socioeducativa e considerado como peça fundamental para sua 

eficácia, pois através dele serão estabelecidas as metas e as atividades a que o adolescente 

estará submetido no cumprimento da medida aplicada pelo Poder Judiciário, tudo isso com o 

monitoramento do Juiz da Infância e Juventude, com a efetiva fiscalização do Ministério 

Público e do Defensor do representado.  

 A busca pela qualificação permanente do atendimento socioeducativo e a adequação 

dos Estados e Municípios à lei tem como objetivo melhorar a gestão desta política, qualificar 

o atendimento ao adolescente e consequentemente obter resultados satisfatórios quando da 

aplicação das medidas socioeducativas. 

 É importante frisar que o processo de implementação da lei do SINASE envolve o 

Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os governos (Federal, Estadual, 

Distrital e Municipal) em cooperação mútua. 
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 Quanto ao modelo de gestão proposto pelo SINASE segue adiante: 

 

Quadro 1 – Modelo de Gestão do Sistema Nacional Socioeducativo 

                                                                                                                                    (continua) 

                                                

9O SIPIA (Sistema de Informações para Infância e Adolescência) visa fortalecer as ações do Sistema de Garantia 

de Direitos. É um sistema de informação em rede para registro e tratamento de dados referentes a adolescentes 

em conflito com a lei em cumprimento de medidas socioeducativas. É uma plataforma nacional qualificada de 

apoio e retaguarda às ações federativas de planejamento, execução, monitoramento e avaliação de políticas 

públicas relacionadas à infância e adolescência. 

 
PODER EXECUTIVO 

INSTÂNCIAS DE 

ARTICULAÇÃO 

INSTÂNCIAS DE 

CONTROLE 

F
E

D
E

R
A

L
 

 

Órgão Gestor do Sistema 

Socioeducativo Nacional 

 

SDH 

 

Coordenador Nacional do 

Sistema Socioeducativo 

 

 

Políticas Setoriais 

 

Órgãos 

Fiscalizadores 

Medidas de 

Meio Fechado 

Medidas de 

Meio Aberto 

 

SINASE (4.1.3): 

 

Coordenar o Sistema Nacional 

de Atendimento 

Socioeducativo; formular e 

executar a política nacional; 

suplementação de recursos; 

elaborar o Plano Nacional do 

SINASE; SIPIA
9
, Assistência 

Técnica a Estados e 

Municípios; diretrizes gerais 

sobre organização e 

funcionamento; processos de 

avaliação de entidade e 

programas. 

 

Comissão Intersetorial 

 

Objetivo: 

 

Garantir responsabilidade e 

transversalidade das 

Políticas Setoriais do 

SINASE. 

 

Composição: 

 

SDH, MINISTÉRIOS 

(MDS, MEC, Ministério da 

Saúde, do Esporte, de 

Cultura, de Planejamento, 

de Trabalho e Emprego, 

SEPPIR/PR), CONANDA, 

FONSEAS, CNAS, 

FONACRIAD, 

CONGEMAS 

 

 

CONANDA 

 

CGU 

 

Congresso Nacional  

 

TCU 

 

Sistema de Justiça 
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Quadro 1 – Modelo de Gestão do Sistema Nacional Socioeducativo                                                                                            

(conclusão) 
E

S
T

A
D

U
A

L
 

 

Órgão Gestor do Sistema 

Socioeducativo Estadual 

 

Coordenador Estadual do Sistema 

Socioeducativo 

 

Comissão Intersetorial 

 

Objetivo: 

 

Garantir responsabilidade 

e transversalidade das 

Políticas Setoriais do 

SINASE 

 

Composição:  

 

Órgão Gestor, Secretarias 

Estaduais, Coordenação 

Meio Aberto, 

Coordenação Meio 

Fechado, Sistema de 

Justiça e Organizações da 

Sociedade Civil. 

 

Órgão de controle 

da Administração 

Estadual 

 

Legislativo 

Estadual 

 

Sistema de Justiça 

 

Conselhos de 

Direitos da 

Criança e do 

Adolescente 

 

Organização da 

Sociedade Civil 

Órgão Gestor da 

Privação e Restrição 

de Liberdade 

Órgão Gestor 

da LA e PSC 

 

Função: coordenar, monitorar, 

supervisionar e avaliar a implantação 

e o desenvolvimento do Sistema 

Socioeducativo; supervisionar 

tecnicamente as entidades; articular a 

intersetorialidade, estabelecer 

convênios, publicizar, emitir 

relatórios, coordenar a elaboração do 

Plano Estadual, SIPIA, Assistência 

aos Municípios; criar e manter 

programas de internação, 

semiliberdade e internação provisória 

(SINASE 4.2.2; 4.1.4) 

M
U

N
IC

IP
A

L
 

 

Órgão Gestor do Programa 

Municipal De Medidas 

Socioeducativas 

 

Coordenador Municipal do Sistema 

Socioeducativo 

 

Comissão Intersetorial 

 

Objetivo:  

 

Garantir responsabilidade 

e transversalidade das 

Políticas Setoriais do 

SINASE 

 

CMDCA 

 

Órgão de 

Controle 

 

Administração 

Municipal 

 

Legislativo 

Municipal 

 

CT 

 

Sistema de Justiça 

 

Organizações da 

Sociedade Civil 

Coordenação de Programas de 

Liberdade Assistida e Prestação de 

Serviço à Comunidade 

 

Função: Coordenar, monitorar, 

supervisionar, e avaliar a implantação 

e o desenvolvimento do Sistema 

Socioeducativo; supervisionar 

tecnicamente as entidades, avaliando e 

monitorando; articular a 

intersetorialidade, estabelecer 

convênios, publicizar, emitir 

relatórios, SIPIA, coordenar a 

elaboração do Plano Municipal 

(SINASE 4.2.2; 4.1.5) 
Fonte: Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo: Diretrizes e Eixos Operativos para o SINASE (2013). 

 PODER EXECUTIVO INSTÂNCIAS DE 

ARTICULAÇÃO 

INSTÂNCIAS 

DE CONTROLE 
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 Um ponto que merece destaque diz respeito à Comissão Intersetorial de 

Acompanhamento da Implementação do SINASE cujo objetivo é o de manter, 

permanentemente, a articulação interinstitucional nos três níveis do Executivo, com a 

participação direta de todas as políticas setoriais pertinentes. A intersetorialidade é um dos 

eixos estruturante da organização dos serviços e possibilita processos decisórios organizados e 

coletivos que culminam em ações capazes de impactar positivamente as políticas 

socioeducativas. 

  Em suma, podemos afirmar que o SINASE busca, sobretudo, implementar com 

eficácia a execução das medidas socioeducativas, estabelecendo diretrizes a serem cumpridas 

nas unidades executoras e reforçando o caráter pedagógico que tais medidas devem ter. 

Estabelece as formas de gestão do sistema, bem como os princípios e parâmetros, inclusive 

arquitetônicos, das entidades de atendimento. Ele tem por finalidade trazer significado ao 

cumprimento da medida socioeducativa a fim de que ela possa ser vista enquanto uma 

responsabilidade compartilhada, como oportunidade concreta para a interrupção da trajetória 

infracional e para a construção do projeto de vida do adolescente, projeto este que deve ser 

elaborado de forma a possibilitar o jovem ocupar o lugar de protagonista responsável pelo seu 

destino apoiado pela sua família, pelo Estado e pela sociedade. 

 O SINASE é considerado o principal instrumento para efetivação da mudança de 

paradigma do Direito Infanto-Juvenil brasileiro estabelecido por meio do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, ou seja, tem sido considerado a ferramenta indispensável para consolidar a 

travessia da doutrina da situação irregular para a doutrina da proteção integral. Porém, a 

efetivação do SINASE encontra a mesma barreira a ser superada pelo ECA: a qualidade das 

políticas sociais, cada vez mais restritas, seletivas, focalizadas e subordinadas à política 

econômica.  
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4 AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E SUA EFICÁCIA NO    

PROCESSO SOCIOEDUCATIVO DO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO 

INFRACIONAL 

 

Neste capítulo apresentaremos, primeiramente, a metodologia do nosso trabalho, a 

forma como foi pesquisado e analisado, os instrumentos e técnicas que utilizamos para seu 

desenvolvimento.  

Analisaremos alguns dados sobre a situação dos adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa no cenário brasileiro, realizando também um recorte desta realidade no 

Estado da Paraíba. E, finalizando este capítulo, abordaremos as medidas socioeducativas em 

meio aberto e sua eficácia no processo socioeducativo do adolescente autor de ato infracional.  

  

4.1 Procedimentos metodológicos da pesquisa  

 

 O estudo aqui apresentado foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica e 

documental fundamentada no método analítico crítico e tendo como objetivo primordial 

analisar a eficácia das medidas socioeducativas em meio aberto no processo socioeducativo 

do adolescente autor de ato infracional. Para a coleta dos dados da pesquisa utilizamos como 

instrumentos livros, revistas, jornal escrito e falado, sites, documentários, documentos oficiais 

e periódicos. Também fizemos uso de dados secundários apresentados nas seguintes 

publicações: no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo (2013) e no Levantamento 

dos Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa (2014), ambos elaborados pelo 

SINASE; no Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2014) divulgado pelo Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública; no Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da 

Paraíba (20152024) publicado em janeiro do corrente ano; dentre outras. Os dados coletados 

alcançam estatísticas dos anos de 2010 a 2013.  

 A partir dos dados coletados procuramos verificar como têm sido implementadas as 

medidas socioeducativas em meio aberto, como elas têm refletido na vida dos adolescentes 

que a cumprem e no contexto social. Procuramos identificar os pontos positivos destas 

medidas como também as principais dificuldades encontradas no processo de execução das 

mesmas.  

 Apresentamos aqui um panorama referente aos adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas no Brasil fazendo um recorte também deste cenário no Estado da 

Paraíba.  
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 Embora tenhamos apresentado alguns dados quantitativos, a análise da pesquisa se deu 

de forma predominantemente qualitativa. Vale aqui salientar que, ao defender o caráter 

qualitativo de um estudo, Dionne (1999) afirma que mesmo não existindo regra definida, não 

significa que o procedimento seja aleatório e subjetivo, mas sim estruturado, rigoroso e 

sistemático. Para Minayo (1994) a pesquisa qualitativa se preocupa com um nível de realidade 

que não requer apenas a quantificação para ser entendido, ou seja, trabalha com um universo 

de significados e determinações. Isto significa uma relação mais profunda entre os processos e 

os fenômenos que não podem ser visto apenas de forma meramente reducionista pelo viés de 

algumas variáveis.  

Os fatos sociais não podem ser compreendidos isoladamente. Para conhecermos um 

objeto em sua totalidade devemos articular as multideterminações que o constitui, 

considerando a realidade como um processo que se encontra em constante transformação. Não 

se trata, apenas, da mera soma das partes e como diz Netto (s.d., p.27): ―não se trata de um 

todo constituído por partes funcionalmente integradas, mas sim de uma totalidade concreta, 

inclusiva e macroscópica, de máxima complexidade, constituída por totalidades de menor 

complexidade‖.  

 

4.2 Panorama dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no Brasil e 

na Paraíba 

 

Como já relatado acima, os dados aqui apresentados foram colhidos dos relatórios e 

planos publicados pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República/ 

SINASE, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Conselho Nacional de Justiça e 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano da Paraíba.  

A produção e publicização sistemática e contínua de dados tem a finalidade de 

permear as políticas públicas constituindo-se em instrumento para subsidiar a sua qualificação 

permanente. A produção de informações é uma ferramenta gerencial, além de ser instrumento 

essencial para o monitoramento e avaliação das mesmas. As pesquisas e levantamentos de 

dados, quando realizados de forma consistente, delineiam caminhos trazendo subsídios 

valiosos para o planejamento estratégico de ampliação dessas políticas, oferecendo dados 

elucidativos sobre os desafios a serem superados e abrindo caminhos para muitas outras 

investigações.  

Salientamos aqui a importância da explanação dos dados abaixo a fim de desenhar o 

cenário brasileiro e paraibano, os quais nos servirão de fundamento para a análise do nosso 
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objeto. Vale também destacar a insuficiência de algumas informações no que tange a situação 

dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio aberto. Muitas informações 

consideradas importantes para nosso estudo, como por exemplo, o quantitativo dos 

reincidentes no Brasil, foram limitadas às medidas em meio fechado. De toda forma, são 

dados relevantes e que merecem ser considerados.  

 

Brasil 

 

 O Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa – 2012 publicado pelo SINASE no ano de 2014 estima que, quando 

comparado ao número total de adolescentes no Brasil, a percentagem de adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de restrição e privação de liberdade é de 0,10% e de 

0,41% a percentagem dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de 

prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Como referência desta estatística o 

SINASE utilizou os dados do Censo apresentado pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, quando então a população brasileira era de 190.755.799 de pessoas 

divididas entre os 5.564 municípios e apresentava uma população adolescente (12 a 21 anos)
10

 

de 21.265.930 milhões
11

. Do ponto de vista quantitativo pode ser considerada uma 

percentagem pequena, mas nem por isso deve deixar de ser alvo de políticas públicas que 

atuem em busca de soluções para assegurar que direitos estabelecidos em lei sejam garantidos 

ao adolescente em atendimento socioeducativo. Em números temos: 

 

Tabela 1 - Número de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no Brasil 

Fonte: Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa – 2012      

(SINASE/ 2014). 

*Dados referentes à restrição e privação de liberdade: internação, internação provisória e semiliberdade. 

  

 De acordo com os dados expostos na tabela acima o número de adolescentes em 

                                                

10Segundo o ECA, são adolescentes aqueles entre 12 e 18 anos incompletos. Porém, o paragrafo único do Art.2 

indica que nos casos de excepcionalidade (como pode ser o caso do atendimento socioeducativo) o ECA será 

aplicado àqueles entre 18 e 21 anos de idade.  
11Conforme Censo do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2007. 

Ano 
Meio aberto (LA e PSC) Meio Fechado* 

Total 
Quant. % Quant. % 

2010 

2011 

2012 

67.045 

88.022 

89.718 

79,1% 

81,8% 

81,4% 

17.703 

19.595 

20.532 

20.9% 

18,2% 

18,6% 

84.748 

107.671 

110.250 
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cumprimento de medida socioeducativa aumentou consideravelmente no Brasil em um curto 

espaço de tempo, sendo as medidas em meio aberto as mais aplicadas. Entre os anos de 2010 

a 2012 registra-se um aumento no valor de 30,09% de jovens autores de ato infracional. 

Porém, um ponto positivo merece ser considerado nestes dados: a regressão das taxas de 

crescimento. Se entre 2010 e 2011 o aumento foi de 27,04%, entre 2011 e 2012 este aumento 

se deu na proporção de 2,3%. Um grande decréscimo na ascendente taxa do ano anterior 

referente ao quantitativo de atos infracionais cometidos por adolescentes. 

 Diante deste quadro vale considerar que o SINASE, mesmo tendo sido criado desde 

2006 com a Resolução do CONANDA, ainda encontra-se em processo de implementação e 

não tem alcançado plenamente seus objetivos. Enquanto Resolução este sistema era pouco 

adotado e pouco conhecido. Só em 2012 quando ganha força de lei, o SINASE passa a ter 

mais visibilidade no país e novos caminhos são percorridos a fim de qualificar o atendimento 

socioeducativo. Os conflitos de natureza jurídica, especialmente quando envolvem 

adolescentes, demandam uma série de ações em rede das políticas de garantia de direitos. 

Assim, o investimento nas políticas sociais e, especialmente, a perspectiva do trabalho 

intersetorial das políticas voltadas a crianças e adolescentes são fundamentais para o 

enfrentamento das questões que envolvem a prática de ato infracional. 

 

Tabela 2 - Quantitativo dos atos infracionais cometidos pelos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de restrição/ privação de liberdade 

em 2012 no Brasil 

         (continua) 

Ato Infracional 
Brasil 

Quant. % 

Roubo 8416 38,70% 

Tráfico 5881 27,05% 

Homicídio 1963 9,03% 

Furto 923 4,24% 

Porte de arma de fogo 591 2,72% 

Tentativa de homicídio 582 2,68% 

Latrocínio 476 2,19% 

Estupro 315 1,45% 

Tentativa de roubo 237 1,09% 
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Tabela 2 - Quantitativo dos atos infracionais cometidos pelos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de restrição/ privação de liberdade 

em 2012 no Brasil 

 (conclusão) 

Ato Infracional 
Brasil 

Quant. % 

Lesão corporal 

Busca e apreensão 

Ameaça de morte 

Receptação 

Formação de quadrilha 

Tentativa de latrocínio 

Dano 

Sequestro e cárcere privado 

Porte de arma branca 

Atentado violento ao pudor 

Estelionato 

Outros 

178 

177 

151 

110 

108 

69 

48 

46 

25 

21 

8 

1419 

0,82% 

0,81% 

0,69% 

0,51% 

0,50% 

0,32% 

0,22% 

0,20% 

0,11% 

0,10% 

0,04% 

6,53% 

Total* 21.744 100% 

 Fonte: Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa – 2012 

(SINASE/2014). 

 
*
Estes dados são referentes aos atendimentos realizados na Internação, Internação Provisória, Semiliberdade e 

Atendimento Inicial, portanto quando comparados aos números da Tabela 2 - Número de adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa no Brasil poderão ser diferentes, considerando que um adolescente 

pode praticar e ser sentenciado por mais de um ato infracional. 

 

De acordo com o Levantamento Anual do SINASE referente ao ano de 2012, os 

Estados que apresentam as maiores taxas de atos infracionais em relação às taxas nacionais 

são, por ordem decrescente: São Paulo (40,16%), Pernambuco (7,54%), Minas Gerais 

(6,69%), Ceará (6,66%) e Rio de Janeiro (4,87%). Os três atos infracionais mais cometidos 

são roubo, tráfico e homicídio e os de menor ocorrência são porte de arma branca, atentado 

violento ao pudor e estelionato. 

 Numa sociedade que prega o consumismo demasiado, mas que nem sequer oferece aos 

seus cidadãos condições dignas de sobrevivência, nossos jovens, cada vez mais, estão 

encontrando nas drogas e na prática de roubos a satisfação de suas necessidades materiais e 

pessoais. O uso de substâncias psicoativas tem se tornado comum entre os adolescentes que 
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cometem atos infracionais. Conforme dados do Panorama Nacional publicado pelo CNJ em 

2012, dos 1.898 adolescentes entrevistados, aproximadamente 75% declararam fazer uso de 

drogas ilícitas, sendo este percentual mais expressivo na Região Centro-Oeste (80,3%). O 

Nordeste encontra-se na terceira colocação com 71,3%, abaixo do Sudeste que está na 

segunda posição com 77,5%.  

Dentre as substâncias utilizadas pelos adolescentes que declararam ser usuários de 

droga a maconha foi a mais citada, seguida da cocaína, com exceção da Região Nordeste, em 

que o crack foi a segunda substância mais utilizada. A alta incidência de uso de psicoativos 

pode, desta forma, estar relacionada à ocorrência dos atos infracionais. Além desta estreita 

relação com substâncias psicoativas várias outras questões perpassam o problema do 

adolescente em conflito com a lei, como por exemplo, a questão familiar e a defasagem 

escolar. 

 Vale aqui registrar que não localizamos dados referentes à tipologia infracional dos 

atos cometidos por adolescentes que cumprem medidas em meio aberto. 

 Um dos importantes indicadores que podemos utilizar para avaliar a eficácia das 

medidas socioeducativas é o índice de reincidência dos adolescentes na prática de ato 

infracional. Porém, encontramos certa insuficiência desses dados durante nosso levantamento. 

Referente à realidade brasileira só conseguimos encontrar dados estatísticos que tangem 

apenas adolescentes em cumprimento de medida em privação/ restrição de liberdade. Deste 

modo, nos perguntamos: como fica a questão da reincidência dentre os adolescentes que 

cumprem medida socioeducativa em meio aberto? Como avaliar efetivamente os avanços e 

retrocessos deste tipo de atendimento se não temos um indicador tão importante como é o 

fator da reincidência? Faz-se necessário o levantamento destes dados não só entre as medidas 

em meio fechado, como também quanto às aplicadas em meio aberto. É importante analisar o 

que tem levado nossos adolescentes a reincidirem até mesmo em cumprimento de medida 

socioeducativa em meio aberto. 

 O que há de mais próximo entre os dados oficiais sobre reincidência no Brasil é 

resultado de um estudo feito pelo Conselho Nacional de Justiça publicado em 2012: 

Panorama Nacional — A Execução das Medidas Socioeducativas de Internação. Segundo esta 

publicação, os processos apontam reincidência de 54% entre os adolescentes em conflito com 

a lei sob medida socioeducativa de cumprimento em meio fechado. O maior percentual de 

processos com registro de reincidência se encontra nas regiões Centro-Oeste e Sul, ambas 

com 75%. Já o menor percentual foi verificado na região Nordeste, com taxa de 35% de 
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reincidência.
12

 

  

Tabela 3 – Registro de reincidência nos processos de adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa em meio fechado no Brasil e por região 

 Há registros de 

reincidência 

Não há registros de 

reincidência 

Sem resposta 

Brasil 

Centro Oeste 

Nordeste 

Norte 

Sudeste 

Sul 

54% 

75% 

35% 

50% 

56% 

75% 

35% 

11% 

58% 

42% 

31% 

19% 

11% 

14% 

7% 

8% 

13% 

6% 

Fonte: Panorama Nacional - A Execução das Medidas Socioeducativas de Internação - Programa Justiça ao 
Jovem – Conselho Nacional de Justiça, 2012. 

 

 Segundo o Panorama Nacional, dentre os dados colhidos entre os entrevistados, os 

atos infracionais cometidos após a primeira internação apresentaram maior gravidade, o que 

significa que na segunda internação houve mais ocorrência de atos infracionais resultantes em 

morte (homicídio). A ocorrência de homicídio na reiteração da prática infracional foi 

aproximadamente três vezes superior à primeira internação, aumentando de 3% para 10% dos 

casos em âmbito nacional. 

 Mesmo em diferentes proporções, o roubo continua sendo o ato infracional mais 

cometido, tanto na primeira internação quanto na reiteração da prática infracional. Este dado 

pôde ser verificado em quase todas as regiões brasileiras, com exceção da Região Sul onde, 

embora a motivação da primeira internação também seja o roubo, a medida socioeducativa 

aplicada na reincidência refere-se, majoritariamente, ao cometimento do ato infracional de 

tráfico de drogas. 

Em relação à questão de gênero o Levantamento Anual do SINASE informa que 

permanece a mesma proporção entre adolescentes do sexo masculino e do sexo feminino 

desde 2010: 5% de meninas e 95% de meninos.   

                                                

12Segundo o Panorama Nacional - A Execução das Medidas Socioeducativas de Internação - Programa Justiça ao 

Jovem – publicado em 2012 pelo Conselho Nacional de Justiça havia, entre o período de julho de 2010 a 

outubro de 2011, 17.502 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de restrição/privação de 

liberdade. O referido Panorama apresenta valores distintos de reincidência nos quais se dividem: entre o 

público entrevistado (1.898 adolescentes) e a análise dos processos (14.613 processos judiciais de execução de 

medidas socioeducativas de restrição de liberdade em tramitação nos 26 estados da Federação e no Distrito 

Federal). Considerando a maior representatividade estamos expondo, prioritariamente, em nosso estudo os 

dados referentes às consultas processuais. 
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 Quanto à faixa etária dos adolescentes autores de ato infracional, o Levantamento 

Nacional do SINASE apresenta dados referentes apenas àqueles atendidos pelas unidades de 

atendimento de meio fechado. A maioria dos adolescentes está concentrada na faixa etária 

entre 16 e 17 anos, somando 54% do total. Somadas, as faixas etárias entre 14 e 17 anos são 

ao todo 71% dos/as adolescentes do sistema socioeducativo em meio fechado no Brasil, a 

imensa maioria. Assim nos mostra a Tabela 5:  

 

Tabela 4 - Faixa Etária dos adolescentes sob medida socioeducativa em meio fechado no 

Brasil 

Idade Meio Fechado 

12 a 13 anos 

14 a 15 anos 

16 a 17 anos 

18 a 21 anos 

Não especificado 

3% 

17% 

54% 

24% 

2% 

  Fonte: Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Cumprimento de     Medida Socioeducativa - 2012 
(SINASE/2014). 

 

 Quanto às informações referentes à escolaridade em nível nacional dos adolescentes 

em cumprimento de medida socioeducativa obtivemos dados apenas referentes aos que estão 

em cumprimento de medida de privação de liberdade. De acordo com o Panorama Nacional 

das Medidas Socioeducativas de Internação publicada pelo CNJ, dos 1.898 adolescentes 

entrevistados (equivalente a 10% do total de adolescentes internos no Brasil), 57% declararam 

que não frequentavam a escola antes de ingressar na unidade de atendimento.  

 

Tabela 5 – Escolaridade dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa de 

restrição de liberdade antes de ingressarem na unidade de atendimento 

Última série 

escolar cursada 

2ª 3ª 4ª 5ª  6ª 7ª  8ª  Ensino 

Médio 

Sem 

resposta 

% 4% 5% 10% 21% 18% 13% 14% 11% 3% 

Fonte: Panorama Nacional - A Execução das Medidas Socioeducativas de Internação - Programa Justiça ao 

Jovem – Conselho Nacional de Justiça, 2012. 

 

 A última série cursada por 85% dos adolescentes entrevistados estava englobada no 

ensino fundamental. Ainda conforme os dados do CNJ, em média, os adolescentes que 

declararam ter parado de estudar entre 8 e 16 anos interromperam seus estudos aos 14 anos. 
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Tabela 6 - Número de matrículas na Educação Básica de adolescentes autores de ato 

infracional privados de liberdade no Brasil 

Ano de referência Quantitativo % 

2010 

2011 

2012 

10.771 

10.610 

15.116 

60,8% 

54,1% 

73,6% 

Fonte: Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa - 2012 

(SINASE/2014) 

 

 De acordo com o Levantamento Anual do SINASE, em 2012, o total de escolas que 

atendem adolescentes em privação de liberdade é de 235, tendo 3.361 alunas e 11.755 alunos 

matriculados. As entidades que desenvolvem programas de internação têm o dever de 

promover a escolarização e a profissionalização do adolescente privado de liberdade. 

 Referente aos serviços de atendimento temos o seguinte quadro: 

 

Tabela 7 - Unidades de Atendimento de restrição e privação de liberdade por gênero 

no Brasil 

Ano Total de Unidades Masculinas Femininas Mista 

2010 

2011 

2012* 

435 

448 

452 

- 

346 

377 

- 

54 

35 

- 

48 

40 

 Fonte: Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo: Diretrizes e Eixos Operativos para o SINASE  (2013) 

 *Fonte: Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa - 2012 

(SINASE/2014) 

 

 O número de unidades exclusivamente femininas é de 35 no Brasil, 40 prestam 

atendimento misto (feminino e masculino) e 377 (83%) são exclusivamente masculinas, 

totalizando 452 unidades de atendimento inicial, restrição e privação de liberdade em 2012. 

 A distribuição destas unidades assim se apresenta por região: 46.24% das unidades 

encontram-se na região Sudeste (209), 18.14% são alocadas no Nordeste (82), 16.37% na 

região Sul (74), 12.17% na região Norte (55) e 7.08% no Centro-Oeste (32). 

 A maior concentração de unidades socioeducativas de restrição e privação de liberdade 

está no Estado de São Paulo. São 142 unidades distribuídas por 52 municípios, sendo 50 

unidades desta localidade pertencentes à cidade de São Paulo das quais 26 são da modalidade 

de internação. Vale destacar que o Estado de São Paulo representa 40,16% do total nacional 
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de adolescentes submetidos à medida em meio fechado.  

 Na região Sul, o Estado com maior concentração é Santa Catarina, com 27 unidades, 

seguido por Paraná com 24 e Rio Grande do Sul com 23.  

No Nordeste, do total de 82 unidades a maior parte está em Pernambuco, com 20 

unidades de privação e restrição de liberdade.  

O total de unidades nos estados do Norte do país é de 55 sendo Rondônia o que 

contém o maior número com 16 unidades.  

Na região Centro-Oeste, Goiás e Mato Groso do Sul tem o mesmo número de 

unidades: 10.  

 A medida de privação de liberdade (internação) apresenta inúmeras questões quanto 

sua dimensão educacional. Não é a temática central deste estudo, mas cabe aqui fazer uma 

breve consideração. 

 Há inúmeras e graves denúncias de violação dos direitos dos adolescentes nas 

instituições destinadas ao cumprimento da medida de privação de liberdade. A gravidade da 

situação se reflete já no espaço físico onde permanecem durante o cumprimento da medida: os 

aspectos de higiene, salubridade, ausência de luz natural. Os estabelecimentos de internação 

são transformados em verdadeiras unidades prisionais (há grades e cadeados, solitária e camas 

de alvenaria) com unidades em visível estado de deterioração apresentando comprometimento 

das instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas. Há ainda torturas, maus tratos, humilhação 

dos adolescentes nestas instituições. Nas condições institucionais atuais não é possível 

nenhum processo educacional. A medida de internação deve privar o jovem do direito de ir e 

vir, mas não da liberdade de opinião, expressão e crença religiosa, de sua individualidade e de 

sua integridade física, psicológica e moral. 

 

Tabela 8 - Local de execução dos serviços de medidas socioeducativas em meio 

aberto (LA e PSC) no Brasil 

Local de execução Quantidade % 

Na própria sede do órgão gestor da Assistência Social 

No CREAS 

Em outra unidade pública 

Em entidade da rede privada 

Total 

1085 

1750 

539 

237 

3.611 

30 

48 

15 

7 

100% 

Fonte: Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa - 2012 

(SINASE/2014) 
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Esse quadro mostra como a execução de medidas em meio aberto tem sido gerida no 

país e como vem se consolidando dentro do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

mesmo não estando totalmente nos CREAS, unidade de oferta dos serviços de LA e PSC 

prevista na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Vale ressaltar que, somados 

os percentuais de execução nos CREAS e na sede do órgão gestor da Assistência, atinge-se 

78% da execução de medidas em meio aberto no âmbito da política pública de Assistência 

Social. 

 Segundo o Levantamento Nacional do SINASE, mais da metade (59,03%) do Serviço 

de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de 

Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, em 2012, estavam inscritos no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente estando, assim, de acordo com 

a legislação pertinente e submetida ao controle social, porém o número de inscrições foi maior 

nos anos de 2010 (63,3%) e 2011 (64%).   

 O Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa em Meio Aberto (Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade) 

foi tipificado pela Resolução nº 109/09 do Conselho Nacional de Assistência Social como 

serviço de responsabilidade do CREAS.  

O CREAS é uma unidade pública estatal de referência para a prestação de serviços 

especializados e continuados às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e/ou social 

por motivo de violação de direitos ou contingências que demandam intervenções da proteção 

social especial (Lei nº 12.435/2011).  

A Proteção Social Especial (PSE) organiza a oferta de serviços, programas e projetos 

que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o 

fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o 

enfrentamento das situações de risco tais como: violência física, psicológica, negligência, 

abandono, violência sexual (abuso e exploração), situação de rua, trabalho infantil, práticas de 

ato infracional, fragilização ou rompimento de vínculos, afastamento do convívio familiar, 

dentre outras. Estes serviços, programas e projetos requerem, portanto, organização técnica e 

operacional específica, por atenderem situações heterogêneas e complexas que demandam 

atendimentos e acompanhamentos mais personalizados. Na organização das ações de PSE é 

preciso entender que o contexto socioeconômico, político, histórico e cultural pode incidir 

sobre as relações familiares, comunitárias e sociais gerando conflitos, tensões e rupturas, 

demandando, assim, trabalho social especializado.  

Com a municipalização das medidas em meio aberto, os CREAS passaram a executá-
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las e a acompanhar os adolescentes que cometem atos infracionais. Assim, a política de 

Assistência Social incorporou em suas ações, através do CREAS, o atendimento aos 

adolescentes em cumprimento das medidas de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e 

de Liberdade Assistida (LA). 

 

Tabela 9 - Percentual de CREAS que realiza o Serviço de Proteção Social a adolescentes 

em cumprimento de medida socioeducativa (LA e/ou PSC) - Comparativo 

Brasil/Região 

País/Região % 

Brasil 

Sul 

Centro-Oeste 

Sudeste 

Norte 

Nordeste 

73,4% 

88,6% 

87,8% 

78,6% 

77,0% 

59,2% 

 Fonte: Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa-2012 

(SINASE/2014) 

 

Observamos que ainda está em curso a expansão da oferta do Serviço de Medidas em 

Meio Aberto nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social. A Região Sul 

tem o maior percentual de CREAS executando as medidas socioeducativas de LA e PSC, 

chegando a quase 90% das unidades. Por outro lado, a Região Nordeste ainda não atingiu 

60% da oferta.  

 O Censo SUAS 2012 apurou um total de 2.167 CREAS cadastrados, dos quais 2.114 

caracterizaram-se como CREAS municipais e 53 como CREAS regionais, ou seja, unidades 

coordenadas pelo órgão gestor estadual que se localizam em um município sede e atendem à 

população de municípios vinculados. No total, de 2010 a 2012, observou-se o aumento 

percentual de 80,6 % na quantidade de CREAS implantados. 

 Do total de CREAS que responderam à pergunta
13

 sobre ações direcionadas ao público 

das medidas socioeducativas em meio aberto temos as seguintes informações: 

 

 

                                                

13No âmbito da Liberdade Assistida 1.491 CREAS responderam ao questionário; referente às ações direcionadas 

à Prestação de Serviços à Comunidade foram considerados dados de 1.494 CREAS. 
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Tabela 10 – Ações dos CREAS direcionadas ao público da LA e PSC no Brasil 

Ações LA PSC 

Elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) do 

adolescente 

88% 88,8% 

Atendimento individual do adolescente 98,5% 92,8% 

Atendimento do adolescente em grupos 59,1% 97,7% 

Atendimento da família do adolescente em cumprimento 

de medida em meio aberto 

94,8% 59,2% 

Atendimento com grupos de famílias do adolescente em 

cumprimento de em meio aberto 

49,8% 

 

92,9% 

 

Visita domiciliar 96,7% 95,9% 

Encaminhamento do adolescente para o sistema 

educacional 
92,3% 91,6% 

Acompanhamento da frequência escolar do adolescente 84,3% 81,7% 

Encaminhamento para os Serviços de Convivência e 

fortalecimento de Vínculos 
79,7% 79,7% 

Encaminhamento do adolescente e sua família para outros 

serviços e programas da rede socioassistencial 
90,9% 89,1% 

Encaminhamento à serviços da rede de saúde para 

atendimento de usuários/dependentes de substâncias 

psicoativas 

82,5% 82,3% 

Encaminhamento de famílias ou indivíduos para outros 

serviços da rede de saúde 
85,6% 85,4% 

Encaminhamento do adolescente e sua família para 

serviços de outras políticas setoriais 
81,8% 81,8% 

Encaminhamento do adolescente para cursos 

profissionalizantes 
80% 79,2% 

Elaboração e encaminhamento de relatório para a Justiça 

da Infância e da Juventude ou Ministério Público 
95,6% 96,2% 

Elaboração e encaminhamento de relatórios periódicos 

para o órgão gestor da assistência social no município 
57,4% - 

Fonte: Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa - 2012 

(SINASE/2014) 
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 A maioria dos CREAS realizam encaminhamentos dos adolescentes e suas famílias 

para os serviços das políticas setoriais estando assim de acordo com o princípio da 

incompletude institucional do atendimento socioeducativo e com as diretrizes da 

intersetorialidade.  

É importante destacar o fato de que, mesmo estando previsto na Tipificação dos 

Serviços Socioassistenciais desde 2009 e disposto na Lei nº 12.594 de 2012, o Plano 

Individual de Atendimento ainda não é elaborado por todas as equipes do Serviço de Proteção 

Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de 

Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade. 

 

Tabela 11 - Principais locais onde os adolescentes prestam serviços à comunidade no 

Brasil 

 2010 2011 2012 

Rede de Saúde 38,3% 38,6% 38,10% 

Rede Educacional 59,0% 60,7% 57,70 % 

Rede socioassistencial pública 75,7% 73,8% 74,80 % 

Rede socioassistencial privada 23,9% 23,1% 28,40 % 

Outras Unidades da administração 

pública (Ex.: Corpo    de Bombeiros, 

sede da administração municipal, etc.) 

44,4% 43,1% 43,60% 

Outros 30,7% 32,0% 29,20% 

Fonte: Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa - 2012 

(SINASE/2014) 

 

 Percebe-se que a maior parte do cumprimento de PSC se dá em equipamentos 

públicos, sendo a Educação e a Saúde, quando somados os resultados da tabela, os principais 

parceiros da Assistência Social no atendimento desta demanda. São políticas fundamentais, 

porém outras dimensões da vida dos adolescentes também merecem atenção e precisam ser 

consideradas e fortalecidas no processo do atendimento socioeducativo do adolescente, por 

exemplo: as políticas de esporte e lazer, de cultura e de profissionalização, cujos percentuais 

são bem mais baixos que os da saúde e educação e os quais se mantiveram assim ao longo dos 

três anos analisados conforme tabela seguinte: 
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Tabela 12 - Principais parceiros com os quais os CREAS contam para inserir na rede de 

atendimento os adolescentes em cumprimento de LA e PSC 

   2010 2011 2012 

Educação 84,2% 84,5% 84,4% 

Fonte: Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa-2012 

(SINASE/2014) 

 

Paraíba 

 

 O Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba foi aprovado pelo 

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA-PB no dia 

10 de janeiro de 2015, sob Resolução nº 002/2015. O mesmo tem seus objetivos distribuídos 

em quatro eixos: Gestão do SINASE, Qualificação no Atendimento, Participação Cidadã dos 

Adolescentes, Sistema de Justiça e Segurança Pública.    

 O Sistema de Justiça do Estado da Paraíba é composto por 77 comarcas as quais dão 

assistência a todos os seus 223 municípios. Entre elas há apenas uma vara especializada em 

medidas socioeducativas, a 2ª Vara da Infância e da Juventude, que está localizada na capital, 

João Pessoa. Em Campina Grande existe uma vara privativa da infância a qual contempla 

tanto a área cível (protetiva) quanto a área infracional. 

 Na Paraíba não há um órgão gestor específico do sistema socioeducativo estadual. A 

gestão da privação e restrição de liberdade é feita pela Fundação do Desenvolvimento da 

Criança e do Adolescente ―Alice de Almeida‖ (FUNDAC), órgão estadual vinculado à 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (SEDH) que possui autonomia financeira 

e administrativa. Quanto às medidas em meio aberto, a operacionalização é feita pelos 

Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), sendo os CREAS 

Regionais geridos pela SEDH e os CREAS municipais, pelas Secretarias de Assistência 

Saúde 74,1% 72,2% 74,6% 

Esporte e lazer  52,8% 51,1% 51,4% 

Cultura  43,5% 41,5% 40,4% 

Trabalho ou qualificação profissional (Ex.: 

Adolescente Aprendiz, etc.)  

44,0% 43,1% 44,4% 

Grupos ou atividades desenvolvidas por iniciativas 

da sociedade civil  

31,9% 29,4% 25,9% 

Outros  40,3% 40,1% 36,2% 

Não conta com parceiros da rede  3,1% 3,2% 2,65% 
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Social dos municípios. Em 2013 foi criada a Comissão Intersetorial Estadual do SINASE 

(Resolução nº 4/2013 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CEDCA-PB), com a finalidade de promover a articulação do Sistema de Garantia de Direitos 

na implementação do Sistema Socioeducativo. A Comissão é formada por representantes de 

órgãos do governo, do sistema de justiça e de outros setores da sociedade civil. Quanto às 

instâncias de controle, tem-se o Sistema de Justiça, o Conselho Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e a participação da sociedade civil organizada. 

 Na Paraíba, o Sistema de Informações para a Infância e Adolescência (SIPIA) ainda 

não está em pleno funcionamento, ou por falta de equipamentos, ou porque não há 

treinamento nem profissional capacitado para manusear os que existem. Segundo o Plano 

Estadual apenas na Unidade de Sousa o programa funciona14. Em alguns locais os dados do 

meio aberto e do meio fechado ainda são armazenados em relatórios, fichas e prontuários que 

contêm os registros dos atendimentos do mês, como também em sistemas do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (Registro Mensal de Atendimento) e até em 

sistemas desenvolvidos pela própria instituição. Isso vem nos mostrar um dos motivos da 

fragilidade dos dados coletados no Estado. Segundo consta no próprio Plano, alguns dos 

questionamentos levantados apresentam apenas os dados mais recentes (e por vezes não 

correspondentes quando comparado com outros valores) devido a inconsistências no registro 

das informações fornecidas pelas instituições pesquisadas (atraso no envio, informações 

incompletas ou incorretas).  

 

Tabela 13 -  Número de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa na 

Paraíba
(1)

 

  Fonte: Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa-2012 

(SINASE/2014). 

 *Fonte: Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba / 20152024 (SEDH/ 2015). 

 
(1)

Segundo o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba, algumas tabelas e gráficos apresentam 

apenas as informações mais recentes devido à fragilidade no registro dos dados fornecidos pelas instituições 

(atraso no envio, informações incompletas ou incorretas). 

 
(2)

As células preenchidas com um traço sinalizam que não foram fornecidos dados. 

                                                

14Unidade de internação e internação provisória gerida pela FUNDAC. 

Ano Meio aberto (LA e PSC) Meio Fechado Total 

Quant. % Quant. %  

2010 

2011 

2012 

2013* 

-
(2) 

- 

- 

645 

- 

- 

- 

58,4% 

212 

309 

426 

460 

- 

- 

- 

41,6% 

- 

- 

- 

1.105 
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 Comparando os dados do ano 2013 com a estimativa populacional da Paraíba para o 

mesmo ano publicada pelo IBGE (população estimada para 2013: 3.914.432) observamos que o 

quantitativo de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no Estado corresponde 

ao valor de 0,02% de sua população. Quanto à aplicação das medidas socioeducativas em meio 

fechado vê-se que no ano de 2013 havia um total de 460 adolescentes em internação 

provisória, semiliberdade e internação na Paraíba. Segundo relatos do Plano Estadual de 

Atendimento Socioeducativo, em 2014 até o mês de outubro, esse total já era de 555 

adolescentes, o que representa um aumento em torno de 20% de 2013 para 2014.  

 

Tabela 14 – Quantitativo de atos infracionais cometidos por adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de restrição/ privação de 

liberdade em 2012 na Paraíba 

 Ato Infracional Paraíba 

Quant. % 

Homicídio 

Roubo 

Tráfico 

Furto 

Estupro 

Tentativa de homicídio 

Latrocínio 

Porte de arma de fogo 

Busca e apreensão 

Formação de quadrilha 

Lesão corporal 

Outros 

Total 

101 

61 

43 

36 

17 

15 

15 

10 

4 

3 

2 

119 

426 

23,70% 

14,31% 

10,09% 

8,45% 

3,99% 

3,52% 

3,52% 

2,34% 

0,93% 

0,70% 

0,46% 

27,93% 

100% 

  Fonte: Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa – 2012 

(SINASE/2014) 

 

 Dentre os 26 Estados e o Distrito Federal que compõem o Brasil, a Paraíba ocupa a 16ª 

posição no tocante ao quantitativo de adolescentes em privação/restrição de liberdade, com 

representatividade de 1,96% do total Nacional. No Estado da Paraíba, segundo o 

levantamento do SINASE, os atos infracionais mais cometidos por adolescentes em privação/ 
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restrição de liberdade também coincidem com a realidade nacional (1º roubo, 2º tráfico, 3º 

homicídio), porém em outra ordem de ocorrência: em primeiro lugar, na Paraíba, está o 

homicídio, depois o roubo e por último tráfico. Já os dados de abril de 2014 apresentados pelo 

Plano Estadual colocam uma nova ordem (dentre o quantitativo de 257 adolescentes 

pesquisados de um total de 548): roubo - 122 casos; homicídio - 84 casos; tráfico de drogas - 

51 casos.  

 Os dados da Paraíba também apontam para o aumento do uso de drogas entre os 

adolescentes autores de atos infracionais no Estado. Há um salto do quantitativo de 07 

adolescentes em uso de drogas em 2010 para 329 em 2013. Acredita-se num quantitativo 

maior referente ao ano de 2010, tendo ocorrido, possivelmente, alguma deficiência no 

fornecimento dos dados prestados pela rede de atendimento. 

 Merece destaque o alto índice da prática do homicídio que ocupa o terceiro lugar no 

ranking nacional. No caso da Paraíba, tem superado a média nacional, considerado tanto o 

levantamento do SINASE no qual tem ocupado o primeiro lugar, quanto no Plano Estadual da 

Paraíba que o aponta na segunda colocação. Dados como estes servem como justificativa do 

forte apelo da mídia para a redução da maioridade penal vinculando os adolescentes a crimes 

hediondos.  

 Vale aqui ressaltar, mais uma vez, que não localizamos dados referentes à tipologia 

infracional dos atos cometidos por adolescentes que cumprem medidas em meio aberto. Nem 

no âmbito nacional, nem no âmbito estadual (PB). As únicas informações concernentes a este 

tópico foram registradas no Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba, porém 

limitada apenas à capital João Pessoa no ano de 2013, na qual consta enquanto atos de maior 

incidência o roubo e o tráfico de drogas. 

 Na Paraíba, o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo nos apresenta apenas 

alguns dados sobre a reincidência entre os adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa em meio aberto:  

 

Tabela 15 -  Total de reincidência dos adolescentes em cumprimento da medida 

socioeducativa em meio aberto na Paraíba 

Fonte: Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba / 2015 - 2024 (SEDH/ 2015) 

Ano Durante o cumprimento  

de medida 

Após o cumprimento 

de medida 

Total % 

2010 

2013 

4 

18 

5 

16 

9 

34 

- 

5,27% 
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 O Plano Estadual traça um perfil paralelo entre os anos de 2006, 2010 e 2013 apontando 

nas unidades de semiliberdade, internação e internação provisória 95,4% de adolescentes do sexo 

masculino. No caso das medidas de meio aberto é registrado o índice de meninos no valor de 

86,3%.  

 Na Paraíba, dos dados colhidos, a maior incidência está entre a faixa etária de 15 a 17 

anos, tanto entre as medidas socioeducativas em meio aberto quanto entre as medidas para 

cumprimento em meio fechado, assemelhando-se, assim, ao cenário nacional. 

 

Tabela 16 - Faixa etária dos adolescentes atendidos nos Programas de Prestação de 

Serviço à Comunidade e de Liberdade Assistida na Paraíba 

Idade Meio Aberto - PSC e LA 

(2013) 

Meio Fechado 

(em abril de 2014) 

12 a 14 anos 11,25% 3.52% 

15 a 17 anos 62,40% 48.03% 

18 a 21 anos 26,34% 39,41% 

Desconhecida - 9,01% 

 Fonte: Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba / 2015 -2024 (SEDH/ 2015) 
 

  Entre os direitos dos adolescentes, dentre os quais estão aqueles em cumprimento de 

medida socioeducativa, está o acesso à educação. Educação que não pode se limitar à 

transmissão de conhecimentos, mas que se orienta no sentido de proporcionar o 

desenvolvimento da personalidade humana e o respeito aos direitos e liberdades 

fundamentais. Segue abaixo dados sobre a escolarização de adolescentes autores de ato 

infracional no Estado da Paraíba: 

 

Tabela 17 - Total de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa 

matriculados e frequentando a escola na Paraíba 

Meio Aberto Meio fechado 

Ano Matriculados Frequentando 

a Escola 

Matriculados Frequentando a 

Escola 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

2010 09 5 02 4 - - - - 

2013 351 4,4% 259 0,1% 460 100% 460 100% 

 Fonte: Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba / 2015 -2024 (SEDH/ 2015) 
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Tabela 18 - Escolaridade dos adolescentes submetidos aos Programas de Prestação de 

Serviço à Comunidade e/ou Liberdade Assistida da Paraíba 

Ano de 

Referência 

Não 

Alfabetizado 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Não 

localizado* 

Total 

2010 

2013 

- 

07 

11 

319 

02 

20 

01 

02 

14 

348 

Fonte: Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba / 2015 -2024 (SEDH/ 2015) 
* ―Não localizado‖ diz respeito às fichas dos adolescentes em que não constava a escolarização. 
 

Tabela 19 - Escolarização nas Unidades de Internação Provisória, Semiliberdade e 

Internação da Paraíba 

Ano de 

Referência 

Não 

Alfabetizado 

Fundamental 

Incompleto 

Fundam. 

completo 

Médio 

Incompleto 

Médio 

Completo 

Total 

2013 21 129 26 17 5 198 

 Fonte: Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba / 2015 -2024 (SEDH/ 2015) 
 

 Observa-se um crescimento no número de matriculados na PB comparando o ano de 

2010 e 2013. Merece destaque o fato da maioria dos adolescentes possuírem apenas o ensino 

fundamental (completo ou incompleto),  

 Referente aos serviços de atendimento temos os seguintes quadros: 

 

Tabela 20 - Unidades de Atendimento de restrição e privação de liberdade por gênero na 

Paraíba 

Ano Total de 

unidades 

Masculinas Femininas Mista 

2012* 

2014 

7 

8 

6 

7 

1 

1 

0 

0 

Fonte: Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba / 2015 -2024 (SEDH/ 2015) 
*Fonte: Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa -2012 

(SINASE/2014) 

 

  Quanto ao cenário do Estado da Paraíba, o Plano Estadual aponta já no ano de 2014 a 

existência de 8 unidades administradas pela FUNDAC - Fundação do Desenvolvimento da 

Criança e do Adolescente ―Alice de Almeida‖, sendo 7 unidades entre internação e internação 

provisória, e 1 de Semiliberdade. 

 O acréscimo de uma unidade a mais que no ano de 2012 deve-se à criação, no ano de 

2013, do Centro Socioeducativo Edson Mota (CSE) na capital João Pessoa destinado ao 

atendimento exclusivamente de adolescentes do sexo masculino em cumprimento de medida 
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de internação.  

O Plano Estadual relata que, à exceção do CEA e da Semiliberdade, todas as unidades 

estão funcionando em situação de superlotação havendo quase o dobro de adolescentes para o 

número de vagas. A situação nas unidades vai de encontro ao que está posto nas Resoluções 

nº 46/1996 e nº 119/2006 do Conanda. A superlotação fere os direitos dos adolescentes, 

facilita o surgimento de conflitos, torna inviável o atendimento da equipe técnica que fica 

sobrecarregada, dentre outras problemáticas.  

 Referente ao atendimento das medidas socioeducativas em meio aberto, a Paraíba 

registra, em 2013, a existência de 96 CREAS, sendo 20 polos regionais, de gestão estadual, e 

76 municipais. Em 2014 essa realidade foi alterada com a expansão dos serviços 

socioassistenciais, e os números passaram para 26 polos regionais e 78 municipais, 

totalizando 104 unidades. 

 

Tabela 21 - Quantitativo de CREAS na Paraíba 

 CREAS Municipais CREAS Estaduais Total 

2013 76 20 96 

2014 78 26 104 

 Fonte: Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba / 2015 -2024 (SEDH/ 2015) 
 

Sobre os programas de Prestação de Serviço à Comunidade e de Liberdade Assistida 

desenvolvidos no Estado da Paraíba de acordo com o levantamento realizado pela Secretaria 

de Desenvolvimento Humano, temos: 

 

Tabela 22 - Total de Programas de Prestação de Serviço à Comunidade e de Liberdade 

Assistida executados na Paraíba 

Ano PSC 

Prefeitura 

LA 

Prefeitura 

PSC 

ONG 

LA 

ONG 

LA 

Outros* 
Subtotal 

2010 3 - - - - 02 

2013 13 04 01 01 02 19 

Total 13 04 01 01 02 21 

Fonte: Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba / 2015 -2024 (SEDH/ 2015) 

* Algumas tabelas recebidas trouxeram a categoria ―outros‖, mas não especificavam a que se referia essa 

expressão.   
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Tabela 23 – Ações direcionadas ao público das medidas de LA e PSC na Paraíba no ano 

de 2013 

Ações LA PSC Meio 

Fechado 

Total de adolescentes com Plano Individual de Atendimento 

elaborado após a Resolução nº 119/2006 do SINASE 

23 30 335 

Número de adolescentes frequentando a escola 259 460 

Encaminhamento de famílias ou indivíduos para outros 

serviços da rede de saúde  

2 8 317 

Adolescentes inseridos em atividades profissionalizantes 8 31 106 

Adolescente com acesso à cultura 5 16 256 

Adolescentes inseridos em atividades de lazer 6 36  

Programas com Proposta Pedagógica  2  

Elaboração de programas para egressos  5 1 

Adolescentes em atividades esportivas 9 16 256 

Fonte: Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba / 2015 -2024 (SEDH/ 2015) 

 

 Os profissionais que atuam junto às medidas socioeducativas para cumprimento em 

meio aberto têm realizado o acompanhamento familiar por meio de visitas domiciliares, 

atendimento psicossocial, informes sobre os serviços dos CRAS e CREAS, encaminhamentos 

para outras políticas públicas, orientação social e jurídica.  

 Torna-se pertinente conhecermos como se dá o fluxo do atendimento dos adolescentes 

em conflito com a lei.  Quanto àqueles submetidos às medidas socioeducativas em meio 

aberto, relata o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo da Paraíba (p.23):  

…o CREAS recebe encaminhamento da Justiça para acompanhar o adolescente e, 
geralmente, a família comparece ao serviço. Quando não ocorre a demanda 

espontânea, procede-se à busca ativa. O adolescente é ouvido individualmente, 

seguindo-se a isso a elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) bem 

como registro da família para acompanhamento. Em seguida, o adolescente é 
encaminhado à instituição onde prestará seus serviços, no caso da PSC. Durante o 

cumprimento da medida são realizadas, em geral, atividades pedagógicas, grupos, 

visitas domiciliares e institucionais; os adolescentes são inseridos na escola e em 

atividades de lazer, e são encaminhados relatórios e frequências escolares ao 

Ministério Público (MP). Quando finaliza o cumprimento da medida, o MP emite 

um relatório e o CREAS desliga o jovem; algum tempo após o desligamento, é feita 

uma visita domiciliar para verificar se houve reincidência. No quesito desligamento, 

os profissionais… relataram dificuldades por não existir um acompanhamento dos 

egressos. 
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 Quanto ao fluxo do atendimento nas unidades de internação, internação provisória e 

semiliberdade: 

[…] quando o adolescente chega, ele é conduzido para a Direção que faz a acolhida 

e o encaminha para a equipe técnica. Esta verifica os documentos do adolescente, 

faz o contato com a família e toma outras providências necessárias, para em seguida 

encaminhá-lo ao local em que ele irá ficar. Na cidade de João Pessoa, as unidades 

enfrentam a seguinte questão: uma territorialização que aponta a existência de duas 
facções entre os adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas na 

capital paraibana. Assim, quando o adolescente chega à unidade de internação, ele é 

questionado sobre a que facção pertence e é posto na ala correspondente, com a 

justificativa de evitar conflitos entre eles. Essa separação ocorre também nas 

atividades, como na escola e nas oficinas: segundo os diretores, há sempre o cuidado 

de separar adolescentes de facções rivais. Esse dado aponta para uma incapacidade 

institucional política e pedagógica de trabalhar com o adolescente em medidas 

socioeducativas; permanece a ausência do trabalho educativo e da efetivação de um 

plano político-pedagógico fundamentado teoricamente nas orientações do SINASE. 

Cabe analisar também até que ponto essa territorialização não acaba sendo 

legitimada pelo Estado quando este emprega discursos e práticas separatistas. Fazer 
o diagnóstico dessa situação possibilita pensar em ações pedagógicas conjuntas que 

ajudem a lidar com a problemática. No que se refere à participação dos adolescentes 

no processo socioeducativo, os profissionais e gestores das unidades afirmaram que 

esta se dá por meio da escola e das ações da equipe técnica (PARAÍBA, p.26). 

 Entre as dificuldades apresentadas pelo Estado da Paraíba há relatos da falta de 

articulação entre as instituições do Sistema de Garantia de Direitos, despreparo de 

profissionais, escassez na oferta de serviços socioeducativos de qualidade, quantidade de 

profissionais insuficientes para a demanda apresentada (a formação da equipe técnica não está 

de acordo com o determinado pelo SINASE o que acarreta a sobrecarga dos profissionais e 

muitas vezes a desqualificação do serviço), dentre outras. 

 Desde o ano de 2012, em João Pessoa, algumas instituições vêm se articulando a fim 

de desenvolver o Projeto Integrado de Aprendizagem Profissional que tem por objetivo a 

profissionalização dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. 

Este projeto tem como parceiros o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Prefeitura Municipal de João 

Pessoa, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e a Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), através do qual os jovens participam de cursos de português e matemática 

com o objetivo de se prepararem para a seleção do programa de profissionalização e, após a 

seleção, participarem da formação profissionalizante e a inserção prática em empresa, etapa 

de responsabilidade do SENAI.  

Nas unidades de internação, internação provisória e semiliberdade as unidades contam 

com cursos do PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(recepcionista, informática, corte e costura), com a Padaria Escola, projeto do governo 
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estadual, e com o projeto Sinalizando Vidas, que consiste em uma parceria das unidades com 

o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/PB) na qual são ministrados, dentro das 

unidades (Centro Socioeducativo Edson Mota-CSE e Centro Educacional do Jovem-CEJ), 

cursos de confecção e colocação de placas de carro. O Plano Estadual ainda coloca a 

existência de repasse de recursos financeiros para a FUNDAC de acordo com a quantidade de 

placas colocadas e a possibilidade de contrato de adolescentes egressos pelo DETRAN – 

Departamento Estadual de Trânsito. O Plano também aponta enquanto dificuldade o 

impedimento de muitos adolescentes de participarem dos cursos profissionalizantes devido à 

escolaridade mínima exigida. 

 No quesito direito à Cultura merece destaque as oficinas realizadas nas unidades de 

semiliberdade, internação provisória e internação registradas no Plano Estadual, dentre as 

quais estão: oficinas de circo, teatro, violão, hip hop, mosaico, material de limpeza e a 

realização de atividades religiosas ministradas por grupos evangélicos voluntários de 

diferentes denominações em respeito à diversidade das crenças. Na Casa Educativa há o 

projeto ―Ler e entender‖ e no CSE há ainda a oficina de rádio comunitária (parceria com a 

ONG Amazona) e a realização de grupos operativos que trabalham temas como autoestima e 

responsabilização, fruto da parceria com alunos e professores de Psicologia de uma 

universidade particular.  

 Em relação às atividades de lazer nas unidades de internação foi mencionada a 

realização de festas em datas comemorativas; na unidade de Semiliberdade, às vezes são 

realizados passeios, de acordo com o comportamento dos adolescentes.  

 Também são desenvolvidas atividades esportivas, como por exemplo, as realizadas no 

Centro Educacional do Jovem que desenvolve o projeto ―Esporte sem barreiras‖ o qual tem 

estimulado a interação entre o adolescente e seus familiares que praticam juntos atividades 

esportivas dentro da unidade. Entre as atividades esportivas há ainda o jogo de xadrez, futsal, 

basquete e vôlei.  Segundo o Plano Estadual de atendimento Socioeducativo da Paraíba, 

comparando os registros de 2010 e 2013, registrou-se dados crescentes quanto à inserção dos 

adolescentes em atividades esportivas. Em 2010 havia um total de 4 adolescentes em LA 

atendidos em atividades esportivas, e nenhum em PSC. No ano de 2013, esse número 

aumentou para 16 em PSC e 9 em LA, totalizando 25 adolescentes em atividades esportivas 

no meio aberto. No Plano também há a informação de que no CSE existe a visita íntima.  

 Referente ao quesito saúde o que mais tem preocupado os profissionais do meio 

fechado, segundo relatos do Plano Estadual, é o problema da drogadição o qual tem 

atrapalhado o desenvolvimento do trabalho com o jovem. Nas unidades de atendimento deste 
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tipo de demanda os adolescentes são, na maioria das vezes, apenas medicados havendo 

escassez na oferta de serviços que venham realizar todo um acompanhamento e promover sua 

recuperação. Diante dessa situação, os profissionais das unidades de meio fechado de João 

Pessoa propuseram como ação a implantação de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

dentro das unidades apontando também a dificuldade dos adolescentes em aceitarem o 

tratamento proposto. 

 Quanto ao Projeto Político-Pedagógico para o meio aberto, mesmo após a Resolução 

nº 119/2006 do SINASE, apenas 2 programas de PSC no ano de 2013  foram elaborados. Nas 

unidades de medida socioeducativa em meio fechado o Projeto Pedagógico encontra-se em 

construção, estando o projeto da unidade de Semiliberdade já pronto, mas ainda em análise no 

setor jurídico da FUNDAC.  

 O Estado da Paraíba tem demonstrado uma considerável deficiência na elaboração do 

PIA, principalmente entre os adolescentes que cumprem medida em meio aberto, 

considerando a disparidade exposta no Plano Estadual entre o número de adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa e o número de Planos Individuais elaborados. Entre 

as dificuldades apontadas pelos profissionais encontra-se a de participação das famílias que 

moram no interior no processo de elaboração do plano.  

 O PIA é um instrumento pedagógico fundamental de previsão, registro e gestão das 

atividades a serem desenvolvidas com o adolescente e está fundamentado no art. 52 da lei nº 

12.594/12, contudo não tem sido uma ação constante no atendimento prestado pelas 

instituições da Paraíba. O Plano Estadual relata que, na maioria dos casos, isto tem ligação 

direta com o número insuficiente de profissionais multidisciplinares nos estabelecimentos, 

fato que tem prejudicado a adequada elaboração e execução dos Planos Individuais de 

Acompanhamento.    

 O sistema educacional está presente dentro das unidades em meio fechado. Nelas 

funciona o ensino na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de programas 

coordenados por organizações não governamentais. Entre as dificuldades apontadas pelos 

gestores estão a precariedade do ensino (aulas sem atrativo, falta de material, inexistência, em 

algumas unidades, de uma triagem que defina a série do interno) e o separatismo realizado 

entre os adolescentes devido a participação dos mesmos em facções rivais o que resulta em 

menos dias de aula.  

 Os alunos da semiliberdade frequentam a rede pública de suas comunidades o que, por 

vezes, tem dificultado o acompanhamento da frequência e do comportamento dos 

adolescentes por parte dos profissionais devido ao fato de alguns diretores não passarem as 
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informações necessárias por se sentirem coagidos. 

Diante de tudo o que foi aqui exposto podemos perceber que o SINASE ainda está em 

processo de implementação no Brasil, mas seus efeitos já apontam para as novas 

configurações que tem dado forma à política de atendimento direcionada ao adolescente autor 

de ato infracional. Porém, sabemos que ainda há muito que se fazer para que a lei se 

materialize e para que possamos obter resultados satisfatórios no que diz respeito ao combate 

à delinquência dos nossos jovens. 

  

4.3 As medidas socioeducativas em meio aberto e sua eficácia no processo socioeducativo 

do adolescente autor de ato infracional 

 

 As medidas socioeducativas listadas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente têm por objetivo a (re)instituição de direitos, a interrupção da trajetória 

infracional e a inserção social, educacional, cultural e profissional do adolescente em conflito 

com a lei. Elas correspondem às possíveis sanções aplicadas a um adolescente autor de ato 

infracional e são divididas em duas categorias: as medidas em meio aberto (advertência, 

obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida) e as 

medidas em meio fechado (semiliberdade e internação). Tanto a legislação nacional 

(Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente) quanto a normativa 

internacional (Convenção Internacional Sobre os Direitos da Criança e Regras Mínimas das 

Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude) seguem os 

mesmos princípios ao fixarem que as medidas privativas de liberdade, ou seja, em meio 

fechado, somente deverão ser aplicadas em último caso, excepcionalmente, preferindo-se a 

aplicação das que preservam a liberdade do adolescente (medidas em meio aberto). Tal regra 

é fundamentada no princípio da excepcionalidade e resulta na aplicação prioritária das 

medidas em meio aberto. E assim sendo, também seus programas de execução devem ser 

priorizados na organização das políticas públicas. Tal prioridade constituiu o motivo pelo qual 

decidimos nos aprofundar na temática. 

 Partiremos, então, para a análise das medidas socioeducativas em meio aberto 

destacando sua aplicação e sua eficácia: 

 

 Advertência 

 

A medida de advertência vem disciplinada no art. 115 do ECA que assim dispõe: ―A 
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advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo  e assinada‖. 

Trata-se da medida mais branda aplicada ao adolescente que cometeu algum ato de 

transgressão à lei, a qual apenas informa a este do cometimento do ato infracional e suas 

consequências. A mesma é executada por um juiz da infância e da juventude sempre que 

houver indícios de autoria e materialidade. 

 É bastante utilizada nos pequenos delitos como lesões leves, furtos em lojas, 

supermercados, etc., que não importem grave ameaça ou violência à pessoa.  

 Aos adolescentes que cometem ato infracional pela primeira vez pode vir a ser um 

duro mecanismo, principalmente pelo seu caráter intimidatório, sendo feita através da leitura 

do ato infracional e da decisão na presença dos pais ou responsáveis legais cujo caráter 

pedagógico tem o fim de evitar a recidiva. Nela também se prescreve as obrigações destes 

(pais ou responsável) e os deveres do adolescente.  

 A medida de advertência muitas vezes é banalizada por sua aparente simplicidade e 

singeleza, certamente porque se confunde com as práticas disciplinares no âmbito familiar ou 

escolar, mas além de produzir efeitos jurídicos na vida do sujeito (porque passará a constar no 

registro dos antecedentes e poderá significar fator decisivo para a escolha de medida 

socioeducativa a ser aplicada na hipótese da prática de nova infração), proporcionará ao 

mesmo, provavelmente, sentimentos de aflição que o levará a momentos de recolhimento e 

meditação.  

 A aplicabilidade desta medida dependerá de critério e sensibilidade por parte do juiz 

ao analisar o caso concreto, sem ser este mais severo do que o necessário e nem muito 

tolerante ou benevolente, devendo sempre levar em conta a condição peculiar do adolescente. 

A lei não prevê quantas advertências podem ser aplicadas, mas o entendimento é de que, 

preferencialmente, se aplique uma única vez. Sugere-se que, se o adolescente vier a cometer 

outro ato infracional, deve-se aplicar outra medida socioeducativa, sendo a mesma 

proporcional com o delito e observando que o adolescente já recebera uma medida de 

advertência.  

 A aplicação reiterada da advertência, por ser esta uma medida socioeducativa leve, 

pode gerar na sociedade e para o próprio adolescente a impressão de impunidade. Assim, 

preferencialmente, deve ser aplicada aos adolescentes primários, para que não se torne 

ineficaz pelo uso continuado e indevido diante da reincidência de alguns indivíduos.  

O ato de advertir verbalmente alguém encerra duplo sentido: repreender determinada 

prática e prevenir sua ocorrência novamente. O Estado, na pessoa do Magistrado, ao reprimir 

o jovem por sua conduta, pela prática do ato infracional, reafirma valores ético-sociais 
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expondo ao adolescente as regras para um convívio harmonioso em sociedade.  

A advertência busca a (re)orientação do jovem, a internalização de valores sociais que 

induzam comportamentos considerados adequados para a vida em sociedade, sendo este seu 

caráter educativo, mas, também, censura sua conduta prevenindo sua reincidência, aí estando 

presente o aspecto sancionatório de cunho preventivo da medida socioeducativa.  

 A medida socioeducativa de advertência é aplicada e executada pelo próprio Juiz da 

Infância e Juventude. Assim, esgota-se em si mesma e tem efeito imediato. Portanto, a 

advertência não se constitui como programa (a ser realizado em determinado espaço de 

tempo) esgotando-se na ação do juiz.  

  Em suma, a advertência se caracteriza como a medida mais branda aplicada ao 

adolescente em casos de infrações mais leves e o caráter pedagógico que traz busca, de uma 

forma menos traumática possível, fazer com que o adolescente entenda a ilicitude de sua 

conduta e suas consequências. Em parte, pode se constituir como um meio eficaz e educativo, 

capaz de surtir os efeitos desejados, considerando que a prática do ato infracional muitas 

vezes decorrem de condutas impensadas e precipitadas. Porém, ao se limitar a si, acaba não 

obedecendo ao princípio da proteção integral, permanecendo o adolescente na mesma 

situação de quando da ocorrência do fato. 

 

Obrigação de Reparar o Dano 

 

A segunda medida socioeducativa prevista no artigo 112 do ECA é a obrigação de 

reparar o dano, sendo tipificada no art. 116 nos seguintes termos: 

Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá 

determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o 

ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. 
Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser 

substituída por outra adequada. 

 O objetivo desta medida é o de incutir no adolescente o alcance de sua conduta, ou 

ainda, projetar um ensinamento pedagógico da importância de cumprir a lei. Busca despertar e 

desenvolver no adolescente o senso de responsabilidade em face do outro e do que lhe 

pertence.  

 A obrigação de reparar o dano impõe, primordialmente, ao adolescente a restituição da 

coisa. Não sendo possível a restituição, seja pela deterioração ou impossibilidade de 

recuperação do bem, caberá ao adolescente o completo ressarcimento dos prejuízos. Quando 
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não é possível a restituição ou o ressarcimento, o adolescente ainda pode ser compelido a 

compensar o prejuízo da vítima por outra forma. 

 Em tese esta medida pode ser considerada eficaz, por ser capaz de alcançar tanto a 

esfera jurídica do adolescente como a da vítima e, assim, dirimir o conflito existente, ou seja, 

por um lado a reparação do dano pode propiciar ao adolescente o reconhecimento do prejuízo 

causado pelos seus atos, de outro pode garantir à vítima a reparação do dano sofrido e a 

certeza de que o adolescente é responsabilizado pelo Estado por seus atos ilícitos. Porém a 

efetividade da reparação do dano através do ressarcimento do prejuízo comumente esbarra na 

impossibilidade do seu cumprimento ante as condições financeiras do adolescente autor de ato 

infracional, o que pode ser agravado quando se tratam de irmãos, primos ou parentes que 

cometem o mesmo ato. É uma medida bastante criticada tendo em vista que seu cumprimento, 

muitas das vezes, se dá pelos pais ou responsáveis do adolescente, mesmo sendo esta medida 

pessoal e intransferível. Com isso, os fins pretendidos não são atingidos. 

Como diz Macedo (2008, p. 150): 

O cunho da medida é essencialmente educativo, no sentido de conscientizar o 

adolescente de que o dano causado a outrem deve ser ressarcido e com a finalidade 

de lhe incutir responsabilidade por seus atos. A transferência do encargo aos pais ou 

responsável frustraria tal objetivo […]. 

A finalidade do Parágrafo Único do Art. 116 do ECA que diz ―Havendo manifesta 

impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada‖,  é justamente esta: 

evitar que não sejam os pais do adolescente os verdadeiros responsáveis pelo seu 

cumprimento. Mas o fato é que, sempre que possível, os pais ou responsáveis, com intuito de 

preservar seus filhos, fazem o ressarcimento à vítima ao invés de exigir que o adolescente se 

esforce para cumprir a obrigação. Resultado disso é a ineficácia da medida. 

 Diante do exposto, podemos observar que a medida socioeducativa de reparação do 

dano à vítima, nem sempre alcança seu objetivo, considerando que, raramente, o cumprimento 

se dá por parte do adolescente, não obedecendo, assim, ao princípio da responsabilidade 

pessoal. Podemos considerar a medida pecuniária como uma medida impessoal, que qualquer 

um pode saldar, chegando, de certa forma, a ser injusta: em relação ao adolescente autor de 

ato infracional que não a quita e se subtrai, assim, à pena; em relação ao terceiro, parente ou 

amigo que paga e fica assim submetido a uma penalidade por um fato alheio. 

Assim sendo, como se pode dizer que esta medida socioeducativa está tendo algum 

resultado positivo, que está resgatando dos jovens os seus valores, que está despertando-os 

para as suas potencialidades?  
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 Vale destacar que, assim como a medida de advertência, a obrigação de reparar o 

dano, quando aplicada de forma isolada, não gera processo de execução de medida, não sendo 

necessários, no entanto, programas estruturados para sua execução (Art. 38 da Lei 12.594/12). 

Geralmente estas duas medidas são exclusivamente executadas pelo Poder Judiciário sem 

qualquer participação da sociedade civil ou qualquer outro órgão governamental. Entendendo 

que todas as modalidades de medidas socioeducativas devem atender ao princípio da proteção 

integral em toda sua amplitude, ponderamos que a advertência e a obrigação de reparar o 

dano, enquanto alternativas sancionatórias para adolescentes autores de ato infracional, 

necessitam ainda de maior aprofundamento teórico.  

Prestação de Serviços à Comunidade 

A prestação de serviços à comunidade é a terceira prevista no art.112 do ECA. Segundo 

dispõe o art. 117: 

A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de 

interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades 

assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em 

programas comunitários ou governamentais. Parágrafo único. As tarefas serão 

atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante 

jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em 
dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de 

trabalho. 

 A medida jamais poderá consistir em tarefas humilhantes ou discriminatórias. Sua 

finalidade é induzir no autor da infração  a ideia de responsabilidade, de apego às normas 

comunitárias, de respeito pelo trabalho, bem como produz na comunidade uma sensação de 

obediência às regras. 

 A execução da medida de PSC deve trazer benefícios tanto para o adolescente quanto 

para a comunidade. Para esta, os benefícios devem traduzir de um lado o preenchimento das 

lacunas sociais, ou seja, a realização de serviços que efetivamente melhorem a vida da 

comunidade, e de outro favorecer uma nova interação entre a comunidade e os jovens através 

da desmistificação sobre sua suposta periculosidade. Para o jovem, o benefício está em reaver 

sua autoestima, trabalhar seu passado, sem negar a sua história pessoal e ainda descobrir na 

comunidade um lugar socialmente responsável. A possibilidade de constituir uma nova 

imagem perante a sociedade também beneficia o adolescente, dando-lhe a oportunidade de 

fazer parte do coletivo e com ele interagir.   

Por meio da PSC é oferecido ao adolescente a experiência da vida comunitária, de 
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valores sociais e compromisso que ele, muitas vezes, ainda não vivenciou. Possibilita o 

alargamento da própria visão do bem público e do valor da relação em sociedade; 

desenvolvem-se seus sentimentos de solidariedade, o senso de convivência social, de 

responsabilidade, a consciência de atitudes construtivas e de sua cidadania.  

O jovem, ao prestar o serviço, desenvolve uma atividade que se adequada ao seu 

perfil, às suas habilidades e interesses, e pode constituir-se em uma porta de entrada para o 

mercado de trabalho. A referida medida possibilita ao adolescente a recuperação de sua 

autoestima ao perceber que pode ser útil à comunidade que o cerca. Ela evita o afastamento 

do jovem de seu convívio social e familiar e também afasta os efeitos estigmatizantes de uma 

sanção penal privativa de liberdade.  

A prestação de serviços à comunidade traz, enquanto sentido social, o servir e ser útil 

à sociedade. Contudo, se faz necessário a efetiva participação articulada da família, da 

comunidade e das instâncias públicas para que esse tipo de medida surta efeito.  

 A aplicação da medida de PSC é de atribuição do Juiz da Infância e Juventude. Na sua 

operacionalização recomenda-se: um programa de atendimento que estabeleça parcerias entre 

órgãos públicos, a sociedade, a família, visando à construção de uma rede socioeducativa 

eficaz, que tenha uma proposta pedagógica bastante consistente e ofereça a capacitação 

permanente dos profissionais envolvidos na sua execução.  

 É preciso ficar claro que a prestação do serviço não deve se confundir com trabalho 

forçado: o trabalho realizado é em si o ônus do cumprimento da medida.  

 A Constituição Federal Brasileira prevê que ao adolescente seja assegurado, com 

absoluta prioridade, o direito à profissionalização e especial proteção no trabalho. Assim, o 

direito à profissionalização permeia todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo um 

dos objetivos específicos das medidas socioeducativas. Sem a profissionalização a educação é 

incompleta. Profissionalizar o adolescente significa capacitá-lo, qualificá-lo, para inserção no 

mercado de trabalho, hoje tão competitivo. Não bastam os anos de estudo no ensino regular, é 

preciso uma formação profissional que capacite o jovem para o exercício de um ofício. Este 

quadro é ainda mais exigente em se tratando de adolescentes com vivência infracional. 

As pesquisas demonstram defasagem escolar e baixa renda como características 

recorrentes. A medida de PSC é, assim, a que tem mais condições de contribuir para a 

profissionalização do jovem, uma vez que pode, por meio dos serviços que o adolescente 

prestará oferecer treinamento e capacitação para alguma atividade laborativa futura, embora 

não capacite tanto quanto se deva. A atividade não deve ser uma qualquer: deve ser oferecido 

ao jovem um leque de opções de forma que ele possa escolher qual serviço prestar, conforme 
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seu desejo e aptidão. 

 Não se recomenda que deva existir uma estrita ligação entre o ato infracional praticado 

e a tarefa comunitária conferida ao adolescente; por exemplo, o jovem que dirigiu sem 

carteira de habilitação não necessariamente deve trabalhar no Departamento de Trânsito, ou o 

que pichou o muro deva trabalhar na sua limpeza. Isto porque, na garantia do caráter 

socioeducativo da medida a ser aplicada, é a aptidão do adolescente que deve ser 

primordialmente levada em conta. O serviço prestado não deve ser lucrativo financeiramente, 

nem se constituir como exploração do trabalho do jovem.  

  Contudo, para se obter sucesso com esta medida o adolescente deve estar sujeito à 

disciplina, sendo esta exercida pela autoridade mais próxima dentro da entidade em que o 

serviço é prestado. Sem o adequado acompanhamento do adolescente pelo órgão executor e o 

apoio da entidade que o recebe, a PSC será ineficaz, muitas vezes contribuindo com a situação 

de exclusão social do adolescente autor de ato infracional, e ainda colaborando com o 

entendimento errôneo de que o mesmo não é punido. A simples imposição, sem a 

correspondente fiscalização e acompanhamento do cumprimento da medida, acaba a tornando 

uma medida sem qualquer resultado.  

 

Liberdade Assistida 

 

Conforme preceitua o art. 118 do ECA: 

Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais 

adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. 

 § 1º A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual 

poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. 

§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a 

qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o 

orientador, o Ministério Público e o defensor. 

É considerada a medida socioeducativa que se mostra com as melhores condições de 

êxito, pois se desenvolve no sentido de interferir na realidade familiar e social do adolescente, 

cujo objetivo é o resgate, por meio de apoio técnico, das suas potencialidades. 

O acompanhamento, o auxílio e orientação, a promoção social do adolescente e de sua 

família, bem como a inserção no sistema educacional e no mercado de trabalho ajudarão ao 

jovem estabelecer projeto de vida capaz de produzir ruptura com a prática de delitos visto que 

serão mais fortes os vínculos do adolescente, seu grupo de convivência e a comunidade. Ao 

menos em tese, possibilita um acompanhamento da vida social do adolescente seja na escola, 
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família e trabalho visando sua reeducação, além do que não impõe ao jovem um tratamento 

institucional como na semiliberdade e internação. Faz-se importante o acompanhamento por 

uma equipe técnica qualificada a fim de que a medida não perca sua eficácia educativa.  

Afirma Shecaira (2008): 

[…] a liberdade assistida é a pedra de toque do sistema de medidas socioeducativas. 

Se os programas não contarem com instrumentos adequados, ou se a medida 

constituir-se exclusivamente em um controle passivo das atividades cotidianas do 

adolescente, é provável que a reincidência venha a ocorrer. Sabendo os adolescentes 

da falta eventual de fiscalização, a liberdade assistida poderia ser até mesmo porta 

de entrada para o regime institucional. Por isso é fundamental que os programas, 

comunitários e assistenciais, sejam eficazes no acompanhamento das atividades do 

jovem e que ele saiba da sua existência. 

Não basta a mera comprovação da matrícula e frequência escolar do adolescente, mas 

é necessário também que haja uma fiscalização próxima e atuante. A liberdade assistida deve 

ser marcada pelo dinamismo do acompanhamento permanente por parte do orientador, 

devendo verificar o cotidiano do adolescente, sua efetiva frequência escolar, seu desempenho 

diário, suas dificuldades pessoais e familiares, inserindo a família em ações que lhe 

proporcione emancipação social, não devendo, assim, se limitar a uma pessoa parada em um 

posto fixo, onde os técnicos apenas recebem informações narradas pelo próprio adolescente. 

Tudo isso termina por influenciar na eficácia da medida imposta. Como não é estipulado o 

prazo máximo para o seu cumprimento, entende-se que ela será aplicada enquanto o 

adolescente necessitar de acompanhamento, auxílio e orientação. 

 A aplicação desta medida, por vezes, se acha comprometida devido à ausência de 

recursos materiais e humanos imprescindíveis à sua concretização, o que reflete 

negativamente na sua missão de ressocializar a ponto de reduzir a possibilidade de 

reincidência. 

  

Vale destacar que, de acordo com o Art. 99 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

as medidas socioeducativas podem ser aplicadas isolada (aplicação de apenas uma medida 

socioeducativa) ou cumulativamente (quando mais de uma medida socioeducativa é aplicada), 

devendo ser consideradas as necessidades pedagógicas e preferindo-se aquelas que visem ao 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

 Em suma, podemos apresentar o seguinte quadro comparativo: 
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Quadro 2 – Quadro comparativo entre as medidas socioeducativas de meio aberto 

 Advertência 

Obrigação 

de Reparar 

o dano 

Prestação de 

Serviços à 

Comunidade 

Liberdade Assistida 

Objetivos 

 

Busca fazer 

com que o 

adolescente 

entenda a 

ilicitude de sua 

conduta e suas 

consequências 

 

Busca 

desenvolver 

no 

adolescente o 

senso de 

responsabilid

ade em face 

do outro e do 

que lhe 

pertence 

 

Sua 

finalidade é 

desenvolver 

no autor da 

infração a 

ideia de 

responsabilid

ade, o 

respeito às 

normas 

comunitárias, 

o interesse 

pelo trabalho 

 

Tem como objetivo 

não só evitar que o 

adolescente venha 

novamente a praticar 

ato infracional, mas, 

sobretudo, ajudá-lo na 

construção de um 

projeto de vida, 

respeitando os limites 

e as regras de 

convivência social, 

buscando sempre 

reforçar os laços 

familiares e 

comunitários 

 

Características 

principais 

 

Utilizada para 

os atos 

infracionais de 

baixa 

gravidade 

constituindo-se 

como a mais 

branda das 

medidas 

socioeducativa

s 

 

 

Alcança tanto 

a esfera 

jurídica do 

adolescente 

como a da 

vítima 

 

Deve ser 

capaz de 

contribuir 

com a 

profissionaliz

ação do 

jovem 

levando em 

consideração 

suas 

habilidades e 

aptidões 

 

 

A única medida 

socioeducativa que 

está atrelada ao 

princípio da proteção 

integral do 

adolescente; 

 

Principais 

problemas 

identificados 

 

Esgota-se em 

si mesma, não 

obedecendo ao 

princípio da 

proteção 

integral 

 

Transferência 

da 

responsabilid

ade para os 

pais ou 

responsável 

 

Não atende 

ao princípio 

da proteção 

integral 

 

Falta de 

fiscalização e 

acompanham

ento durante 

o 

cumprimento 

da medida 

socioeducativ

a 

 

Insuficiência no 

acompanhamento do 

adolescente por 

equipe técnica 

qualificada; 

 

Carência de recursos 

orçamentários, 

materiais e humanos 

imprescindíveis para a 

execução da medida  

 
Fontes: Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo: Diretrizes e Eixos Operativos para o SINASE (2013) 

Levantamento Anual dos Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa-2012 (2014) 
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 No Brasil, a questão do alto índice de reincidência na prática de ato infracional por 

parte de adolescentes (54% dos adolescentes internos)
15

, reflete a fragilidade das políticas 

públicas, as lacunas e limites do sistema protetivo proposto pelo Estado às crianças e 

adolescentes e à família de um modo geral.  

 A ineficiência do Estado em garantir a efetivação das legislações vigentes como 

também a omissão dos demais responsáveis, família e sociedade, no cumprimento dos papéis 

que lhes são atribuídos acabam por comprometer a efetivação da política direcionada à 

criança e ao adolescente não alcançando assim o fim ao qual se propõe.   A execução das 

medidas requer uma participação conjunta de todas as instituições mencionadas. 

Daí entende-se um dos motivos pelos quais grande parte dos adolescentes voltam a 

reincidir e novamente se veem submetidos à aplicação de novas medidas que não foram 

suficientemente capazes de reeducá-los criando, portanto, um círculo vicioso que, muitas 

vezes, não se rompe com a passagem pelo sistema socioeducativo e deságua no sistema 

penitenciário.  

Temos como indicativo disto o fato da juventude ser o maior segmento etário 

encarcerado no Brasil (considerando como juventude os indivíduos de 15 a 29 anos, de acordo 

com o padrão brasileiro adotado pela Política Nacional da Juventude)
16

.  

Conforme os dados constantes na 8ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no ano de 2014, do total de  

499.315
17

 detentos no sistema penitenciário brasileiro no ano de 2013, 55% têm idade entre 

18 e 29 anos. Ressaltamos o fato da grande maioria estar entre a faixa etária dos 18 aos 24 

anos de idade (30%)
18

 conforme dados das tabelas abaixo: 

 

 

 

                                                

15 Não encontramos esta estatística referente ao público submetido às medidas socioeducativas em meio aberto. 
16De acordo com a Política Nacional de Juventude são considerados jovens: os adolescentes-jovens (sujeitos com 

idade entre os 15 e 17 anos); os jovens-jovens (com idade entre os 18 e 24 anos) e os jovens adultos (os que se 

encontram na faixa etária dos 25 aos 29 anos). 
17De acordo com a 8ª edição do Anuário, o total dos dados desagregados (no caso, o total de encarcerados por 

faixa etária) divergem do total geral da população carcerária brasileira em 2013 (574.027 presos no sistema 

penitenciários e sob custódia da polícia) em função de inconsistências no preenchimento realizado pelas 

unidades prisionais no campo de "Perfil do Preso" do Infopen (Sistema Integrado de Informações 

Penitenciárias), composto por indicadores não obrigatórios. O InfoPen é um programa de computador 

(software) de coleta de dados do Sistema Penitenciário no Brasil para a integração dos órgãos de administração 

penitenciária de todo país, possibilitando a criação dos bancos de dados federal e estaduais sobre os 

estabelecimentos penais e populações penitenciárias. 
18Não encontramos esta estatística referente ao público submetido às medidas socioeducativas em meio aberto. 
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Tabela 24 – Número de encarcerados no Sistema Penitenciário Brasileiro em 2013 

 
Números 

absolutos 

Percentual 

Total de encarcerados no Brasil em 2013 por faixa etária 

Encarcerados entre 18 e 24 anos no Brasil 

Encarcerados entre 25 a 29 anos no Brasil 

Encarcerados entre 30 e 34 anos 

Encarcerados entre 35 e 45 anos 

Mais de 45 anos 

Não informado 

499.315 

 

148.674 

 

124.981 

 

95.606 

 

87.827 

 

37.124 

5.103 

100% 

30% 

25% 

19% 

18% 

7% 

1% 
Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2014) 

 

Os dados referentes ao Estado da Paraíba também são compatíveis ao cenário 

nacional: 

 

Tabela 25 – Número de encarcerados no Sistema Penitenciário do Estado da Paraíba em 

2013 

 Números 

absolutos 

Percentual 

 

Total de encarcerados na Paraíba em 2013 por faixa etária 

Encarcerados entre 18 e 24 anos na Paraíba 

Encarcerados 25 a 29 anos na Paraíba 

Encarcerados entre 30 e 34 anos 

Encarcerados entre 35 e 45 anos 

Mais de 45 anos 

Não informado 

8.858 

2.507 

2.235 

 

1.628 

 

1.232 

 

624 

632 

100% 

28,3% 

25,2% 

 

18,4% 

14% 

7% 

7,1% 
Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2014) 

 

 

Dados como estes são significativos, revelam a fragilidade e, em última análise, a 

inoperância de uma política de atendimento ao jovem em conflito com a lei. Embora haja um 

esforço para qualificar o atendimento socioeducativo no país (citamos como exemplo, a 

criação do SINASE, o qual vem em processo de implantação e implementação desde o ano de 
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2006), a aplicação das medidas e os meios pelos quais são executadas, não estão contribuindo 

de maneira eficaz para a ressocialização do adolescente em conflito com a lei, principal 

objetivo das medidas socioeducativas.  

Geralmente, o adolescente começa cometendo um ato infracional brando e recebe do 

Poder Judiciário uma medida socioeducativa para cumprimento em meio aberto. Se esta 

medida não for efetiva, o adolescente não é socializado, comete outro ato infracional e acaba 

sendo internado para cumprir uma medida socioeducativa em meio fechado. 

Dentre os principais problemas encontrados no sistema de atendimento socioeducativo 

em meio aberto podemos citar, de acordo com o SINASE: 

 

a) no Sistema de Justiça e Segurança – insuficiência ou incompletude de pessoal nas 

equipes interprofissionais das varas, promotorias e defensorias especializadas e 

quadros técnicos; falta de entendimento sobre as questões sociais que condicionam a 

trajetória do/a adolescente a quem é designada a autoria de um ato infracional; 

insuficiência de provimentos para implementar os marcos legais do SINASE; carência 

na formação e capacitação dos profissionais que compõem o Sistema de Justiça da 

Infância e Juventude; insuficiência de Delegacias Especializadas; espaço físico e 

infraestrutura insuficientes e inadequados; necessidade de regionalização das Varas da 

Infância e da Juventude; 

 

b) nas Unidades de Atendimento Integrado - ausência de atendimento integrado na 

maior parte dos Estados brasileiros (integração operacional entre Judiciário, Ministério 

Público, Defensoria Pública, Segurança Pública e Assistência Social, 

preferencialmente em um mesmo local); estrutura e pessoal insuficiente e ausência de 

instituições, órgãos e serviços nos atendimentos integrados existentes, de acordo com 

o que dispõe o artigo 88, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

fragilidade na articulação e insuficiência da atuação integrada da Rede de 

Atendimento; escassez na destinação de recursos orçamentários para a política de 

atendimento socioeducativo; fragilidade da gestão na oferta de ações de educação, 

saúde e assistência social para aplicação das medidas protetivas àqueles que 

necessitarem; 

 

c) no Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto - desarticulação das políticas 

setoriais na efetivação destas medidas socioeducativas; falta de interlocução entre 
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instituições, órgãos e serviços da rede de atendimento e proteção; falta de qualificação 

dos municípios para a implementação da política de atenção ao adolescente autor de 

ato infracional; insuficiência de recursos para o cofinanciamento da implementação de 

medidas socioeducativas em meio aberto; ausência da oferta de serviços de prevenção 

e proteção e/ou falta de integração com programas destinados ao atendimento de 

adolescentes autores de ato infracional e suas famílias; implantação insuficiente ou uso 

inadequado do Plano Individual de Atendimento – PIA comprometendo o projeto 

socioeducativo; dificuldades no estabelecimento de parcerias para ampliação dos 

locais de execução da medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade 

– PSC; ausência e/ou insuficiência de políticas de inclusão que sejam atraentes para os 

adolescentes e jovens e que evitem a reincidência; ausência de práticas que incluam a 

comunidade; estrutura e pessoal insuficientes e ausência de instituições, órgãos e 

serviços de atendimento ao público que cumpre medida socioeducativa em meio 

aberto; insuficiência no acompanhamento de egressos, especialmente em relação ao 

meio sociofamiliar mediante atuação de equipe multidisciplinar em ação específica; 

fragilidade das instâncias de controle social; 

 

d) nos Recursos Humanos - quadro de pessoal do sistema socioeducativo pouco 

estruturado, insuficiente e incompleto para o atendimento da demanda segundo 

diretrizes do SINASE; alta rotatividade de pessoal, principalmente devido à carência 

de servidores efetivos; equipe técnica e de gestão com necessidade específica de 

qualificação e capacitação continuada; articulação incipiente entre os órgãos 

envolvidos na gestão; 

 

e) no Sistema de Informações - ausência de uma matriz nacional de informações para 

subsidiar a gestão integrada do SINASE; SIPIA/SINASE não absorvido como 

ferramenta de informação, gestão e monitoramento do atendimento socioeducativo 

como também dificuldade de implantação do mesmo como instrumento de integração 

dos dados dos tribunais, promotorias, defensorias e órgãos dos executivos estaduais e 

municipais responsáveis pela execução de medidas socioeducativas; ausência de 

registros sistemáticos sobre a situação do Sistema Socioeducativo e sua população 

adolescente; falta de integração do SIPIA/SINASE com os sistemas de informação do 

Sistema de Justiça causando desperdício de tempo e de pessoal para cadastramento em 

duplicidade de informações; infraestrutura de tecnologia da informação deficiente e 
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necessidade de formação dos profissionais do SINASE no âmbito da gestão da 

informação. 

 

Portanto, são inúmeras as dificuldades encontradas pelos órgãos executores para 

devida implementação das medidas socioeducativas, o que, consequentemente, tem 

contribuído para que adolescentes voltem a praticar delitos, como reflexos de uma medida 

mal executada. Se o Estado não dá suporte, não cria estrutura e não instrumentaliza, não 

acompanha e não fiscaliza o cumprimento das medidas socioeducativas, não há que se falar 

em efetividade. 

É comum atribuir exclusivamente ao Estado a responsabilidade por não prevenir as 

situações de vulnerabilidade e risco social como também por não alcançar a efetiva 

ressocialização do jovem que cometeu ato infracional. Contudo, cabe ressaltar que esta 

responsabilidade não recai unicamente sobre o Estado, mas, também, sobre os demais 

responsáveis, família e sociedade que, muitas vezes, não cumprem devidamente suas 

atribuições, pois conforme citamos anteriormente, a execução das medidas requer uma 

participação conjunta de todas estas instituições mencionadas. 

À família consiste o conjunto de poderes e deveres destinados a assegurar o bem estar 

moral e material dos filhos, estimulando as relações pessoais e assegurando sua educação, 

sustento, representação legal e administração de seus bens. O fortalecimento da estrutura 

familiar faz-se essencial para afastar o jovem do meio delitivo. Nos vetores da criminalidade 

ela se insere entre as instituições mais importantes, uma vez que é dela a responsabilidade em 

repassar valores morais e pessoais, influenciando diretamente na transmissão de padrões de 

conduta. A responsabilidade da família é direcionada, acima de tudo, ao dever moral ao 

considerar que ela é o primeiro ambiente da vida social com o qual o sujeito tem contato. É 

quem deve reconhecer primeiramente as necessidades, deficiências e possibilidades do 

sujeito. É na família que se tem maior intimidade e possibilidade de revelar de forma mais 

rápida as deficiências, as agressões e ameaças sofridas. Se a família for omissa no 

cumprimento de seus deveres ou agir de modo inadequado, poderá causar graves prejuízos à 

criança ou ao adolescente, bem como à sociedade se este indivíduo vier a delinquir. Não é por 

acaso que 43% dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação no 

ano de 2011 declararam terem sido criados apenas pela mãe, segundo dados do Panorama 

Nacional publicado pelo Conselho Nacional de Justiça
19

. 

                                                

19 Não encontramos esta estatística referente ao público submetido às medidas socioeducativas em meio aberto. 
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Faz-se importante a participação da família na vida do indivíduo, acompanhar seu 

crescimento e desenvolvimento, estipular regras, pois esta instituição é considerada como uma 

das responsáveis pela prevenção da delinquência. A personalidade do sujeito é fortemente 

influenciada pelo meio em que vive, logo, sua família será determinante na sua vida futura. 

Considerada a fase peculiar de pessoa em desenvolvimento, a adolescência está sujeita ao 

risco das más influências e por isso requer uma atenção especial da família e das demais 

instituições que colaboram na formação do mesmo enquanto cidadão. Nesse sentido, é preciso 

salientar a importância da família como espaço de socialização, proteção, reprodução e 

formação dos indivíduos, uma vez que a mesma é responsável pelo cultivo da sociabilidade e 

das relações de reciprocidade, permitindo forjar identidades e projetos de vida. A fragilidade 

dos laços familiares atinge importantes raízes da vida dos indivíduos sociais. 

A participação da sociedade também pode ser decisiva na vida dos adolescentes, pois 

o modo como ela trata estes sujeitos influenciará na sua conduta social. A comunidade, 

especialmente aqueles que convivem diretamente com jovem autor de ato infracional, também 

tem responsabilidade com relação ao sucesso ou não desta empreitada. Havendo resistência, 

preconceito e negação de oportunidades por parte da sociedade em relação ao socioeducando, 

acentuar-se-á cada vez mais a barreira existente entre estes indivíduos, perpetuando a situação 

de exclusão social do jovem. A forma pela qual interagem as pessoas, as ideias difundidas 

entre si quando combinadas e repassadas aos que ali convivem será de suma importância na 

sua relação social. Vale aqui lembrar que o vínculo social se dá pela ligação entre o jovem 

com genitores, escola, amigos, vizinhos, etc. 

Ao mencionar a comunidade na legislação, destacou-se uma espécie de agrupamento 

que existe dentro da sociedade e que se caracteriza pela vinculação mais estreita entre seus 

membros, por adotarem valores e costumes comuns. A comunidade pode, mais facilmente, 

perceber se os direitos da criança e do adolescente estão sendo assegurados ou negados e os 

riscos a que eles estão sujeitos. É a comunidade quem recebe os benefícios imediatos do bom 

tratamento dispensado às crianças e aos adolescentes, sendo também imediatamente 

prejudicada quando, por alguma razão, alguma criança ou algum adolescente adota 

comportamento prejudicial à boa convivência.  

Como é sabido por todos, algumas necessidades só se satisfazem através das relações 

de convivência entre as pessoas, sejam de ordem espiritual, afetiva, intelectual, cultural, troca 

de informações, entre tantas outras que o homem não faria sozinho. Nesta linha de 

pensamento é que se fundamenta a importância da responsabilidade da sociedade ao 

participarem da vida dos adolescentes. A sociedade deve contribuir no âmbito de suas 
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atribuições para que os jovens tenham garantidos seus direitos principalmente aqueles 

relativos à sua dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

estimulando neles o respeito às leis e aos valores.  

Ao Estado cabe a importante função de efetivar os direitos das crianças e adolescentes 

por meio de adequadas políticas assistenciais e educativas como forma de prevenir a prática 

de ato infracional, as privações e os preconceitos. Neste sentido, evoca-se a garantia de acesso 

às políticas sociais básicas de qualidade. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é sem dúvida uma das leis mais avançadas por 

contemplar inúmeros direitos e garantias às crianças e aos adolescentes, porém a ineficácia do 

Estado em cumprir com o que estabelece as legislações vigentes compromete não só a 

execução das medidas socioeducativas como também todo o sistema de garantia de direitos.  

O investimento que o Estado vem fazendo nas políticas públicas tem priorizado alguns 

setores da estrutura governamental em detrimento de outros. Podemos citar como exemplo 

recente o alto investimento destinado ao esporte e ao turismo devido à realização da Copa do 

Mundo no nosso país, colocando num plano inferior a educação, saúde, cultura, lazer, 

trabalho, profissionalização, segurança pública e demais setores tão importantes e que 

poderiam fazer surtir efeitos mais concretos em toda a sociedade.  

Os problemas sociais que o Brasil atravessa são frutos da omissão do Estado em 

cumprir seus deveres e isto não poderá, jamais, ser resolvido apenas na força da Lei. 

Apresenta-se aí, uma contradição: o Estado violando os direitos por ele próprio estabelecidos. 

As causas da violência, como as desigualdades sociais, o racismo, a concentração de 

renda e a dificuldade ao acesso a políticas públicas, não se resolvem com a adoção de leis 

penais mais severas pelas quais tem clamado a população diante da barbárie cometida por 

alguns adolescentes na prática do ato infracional, e sim através de medidas capazes de romper 

com a banalização da violência e seu ciclo perverso. São as políticas sociais que diminuem o 

envolvimento dos adolescentes com a violência. Entre os diversos fatores que levam os jovens 

a delinquir, muitos poderiam ser trabalhados de forma preventiva.  

A adolescência é uma fase da vida de grande oportunidade para aprendizagem, 

socialização e desenvolvimento. Atos infracionais cometidos nesta fase devem ser entendidos 

como resultado de circunstâncias que podem ser transformadas e de problemas passíveis de 

superação para que assim possa existir uma inserção social saudável e de reais oportunidades, 

protegendo os adolescentes de novas violências. 

As medidas socioeducativas destinadas aos adolescentes autores de ato infracional têm 

em sua intencionalidade, como já fora dito outrora, um caráter educativo e punitivo. Elas 
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buscam a responsabilização do adolescente diante de sua conduta e, ao mesmo tempo, 

assegurar, no período de cumprimento da medida, condições que facilitem e promovam seu 

desenvolvimento como pessoa e cidadão. Elas visam à readaptação da conduta do adolescente 

a partir da aplicação de técnicas pedagógicas que propiciem seu crescimento e seu 

aprimoramento como pessoa. Esta foi a intenção dos legisladores e dos setores mais 

avançados da sociedade ao elaborar o ECA. Transformar esta legislação em prática do 

cotidiano no atendimento a crianças e adolescentes tem sido o grande desafio, já que as leis 

são diretrizes a serem operacionalizadas em políticas, programas, serviços, atividades, ações 

do cotidiano (TEIXEIRA, 2006). 

O clima de insegurança e medo social com as taxas crescentes de criminalidade que 

fortalecem as reivindicações por medidas mais severas e repressivas aos autores de ato 

infracional (pena de morte, redução da idade penal), os papéis dos meios de comunicação em 

massa que criam estigmas sobre o adolescente autor de ato infracional, o desconhecimento do 

ECA, a histórica desresponsabilização do Estado quanto às políticas nesta área, a pouca ou 

ausência de qualificação dos operadores das medidas socioeducativas para planejar, executar, 

monitorar e avaliar o cumprimento da mesma pelo jovem, a criminalização dos adolescente, 

são alguns dos aspectos que denotam as dificuldades de implementação do ECA. 

No que diz respeito às medidas socioeducativas, coloca-se em questão a sua 

capacidade de conseguir socioeducar os adolescentes autores de ato infracional. As medidas 

socioeducativas para cumprimento em meio aberto têm uma característica considerada 

fundamental: não retiram o adolescente do convívio social. As mesmas pretendem que ele se 

organize em um padrão de conduta e elabore um projeto de percurso existencial visando à 

ruptura com a prática do ato infracional tentando garantir, também, os padrões de convivência 

coletiva. A busca por esta ruptura deve ser operacionalizada através da criação de condições 

objetivas para que o adolescente possa vir a construir um projeto de vida autônomo. Isto pode 

ser feito, por exemplo, através da profissionalização do adolescente e sua inserção no mercado 

de trabalho.  

Para que seja possível traçar uma estratégia de atuação nesta questão, onde educador 

(orientador) e educando (adolescente) se relacionam, é preciso que se saiba como vive cada 

adolescente, quais são as suas necessidades, seus conflitos, se são usuário de drogas, por 

exemplo. Ou seja, para que o trabalho planejado possa vir a se adequar às necessidades de seu 

público alvo é necessário ter conhecimento do contexto na qual o mesmo está inserido. É 

imprescindível, neste processo, ter bem claro que a educação implica uma relação de respeito 

e dedicação entre educador e educando; uma relação de acolhimento em que cada um tem 
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importância para o outro, pois é nesta relação que o adolescente aprende a enxergar o 

significado de todo o processo educacional. Não adiantam projetos, propostas se na relação 

não há investimento, não há crença na capacidade de mudança. É nesta relação de diálogo que 

os conteúdos éticos, intelectuais, afetivos são transmitidos e assimilados. Assim, a educação 

não pode ser reduzida à prestação de serviços e ao cumprimento do processo, tem que haver 

laços que envolvam profissionais e adolescentes. O educador não deve permitir que ―pré-

julgamentos‖ formados em torno da representação que associa adolescência e violência 

venham atrapalhar a construção desta relação. Os programas massivos e exclusivamente 

burocráticos que se caracterizam pela interpretação da medida, recepção mensal dos 

adolescentes, frequência à escola e à prestação de serviço, pouco funcionam e em poucos 

casos obtêm sucesso (Ibid., 2006).  

Os programas de execução das medidas socioeducativas em meio aberto são de suma 

importância, mas não devem ser consideradas como o único meio para suprir a vasta gama de 

necessidades do adolescente em conflito com a lei. Estas vulnerabilidades devem ser tratadas 

no âmbito de políticas públicas básicas de caráter supletivo e protetivo. O programa não pode 

suprir sozinho aquilo que o adolescente tem direito como cidadão. O mesmo deve ser uma 

referência para auxiliar e viabilizar a inserção do mesmo nos diferentes equipamentos 

educacionais, culturais, de saúde e esportivos, por isso deve estar situado em uma rede de 

serviços e equipamentos públicos e privados.   

As medidas em meio aberto exigem a consideração de muitos aspectos, entre eles 

destacam-se a escola, a família e o trabalho.  

A escola como instituição pública é corresponsável pela construção e consolidação da 

ordem social e tem o desafio de encontrar as formas de relacionamento e de convivência com 

os diferentes universos contidos em seu interior. Embora exista a universalização do direito à 

escola há um esvaziamento da mesma em função dos escassos investimentos públicos, da 

responsabilização da escola por funções que não são delas, mas de outras instituições e 

programas (alimentação, saúde, por exemplo); percebemos também a diluição dos conteúdos 

formais de aprendizagem, o afrouxamento dos processos disciplinares provocados por 

sucessivas tentativas de adequar a escola ao universo cultural do aluno (TEIXEIRA, 2006). 

Quanto à família, devemos considerar suas novas formas e seus novos padrões de 

organização. É necessário romper o mito de que a família é sempre lugar de apoio, proteção e 

cuidado para seus filhos. É dever da família proporcionar este apoio e proteção, mas nem 

sempre ela tem condições de assumir seu papel devido ao quadro de violação de direitos no 

qual está inserida.  Para muitas crianças e adolescentes, então, as primeiras experiências de 
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abandono, de vitimização, de violência foram vividas no interior desse grupo social mitificado 

em sua função protetiva. E, mesmo quando as condições de vulnerabilidade não existem no 

interior da família, é possível constatar, cada vez mais, a perda do controle dos pais sobre os 

seus filhos, particularmente os adolescentes.  Assim, para trabalhar o adolescente junto da sua 

família, faz-se necessário o diagnóstico das fragilidades e dificuldades da mesma para poder 

potencializá-la na convivência com o adolescente.  

No que diz respeito ao trabalho, a profissionalização precoce dos adolescentes pobres 

é considerada uma alternativa relativa à pratica do delito e à reincidência ao facilitar a entrada 

dos mesmos no mercado de trabalho. Para que esta alternativa seja eficaz, é necessário 

encaminhar os adolescentes para entidades profissionalizantes que executem com 

competência esta missão. O trabalho é um imperativo da necessidade para o adolescente 

pobre. Ele é, em vez de consumidor, provedor da renda familiar e/ou responsável pela própria 

sobrevivência. Para os adolescentes situados além da condição de pobreza a realidade é outra: 

dar continuidade aos estudos e prolongamento da adolescência sob a tutela econômica dos 

pais. 

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 as atividades dirigidas ao socioeducando devem estar subordinadas a um 

propósito superior e comum: desenvolver o seu potencial para o ser e conviver, em outras 

palavras, prepará-lo para conviver consigo mesmo e com os outros sem quebrar as normas do 

convívio social. O conteúdo da socioeducação, além de conhecimentos, deve desenvolver no 

adolescente em conflito com a lei atitudes e habilidades que lhe permitam, no convivo social, 

avaliar situações e tomar, diante delas, decisões e atitudes fundamentadas em valores 

humanos incorporados ao longo do processo formativo percorrido com seus educadores. Se 

este propósito não for atingido todas as demais aquisições utilitárias terão resultados nulos 

para o jovem e para a sociedade. 

Observando as características de cada uma das medidas socioeducativas podemos 

perceber que, ao contrário da medida de privação de liberdade, as de meio aberto propiciam 

ao adolescente um maior exercício de sua cidadania havendo nela um maior aprendizado 

devido o modo como se realiza seu processo educacional, uma vez que o mesmo envolve 

indivíduo, família, sociedade e poder público.  

Para que se possa atingir os reais objetivos previstos pelas medidas socioeducativas 

faz-se necessário implementar propostas que busquem garantir a dignidade dos adolescentes 
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concebendo-os como sujeitos de direitos e, tendo nisto, o ponto de partida para qualquer 

trabalho educacional. 

Por fim, sabemos que criança e o adolescente estão em processo de desenvolvimento e 

em processo de estruturação de sua personalidade. A preocupação em elaborar medidas 

socioeducativas recuperativas é explicada pelo fato de o menor de dezoito anos de idade ser 

ainda um indivíduo em processo de construção da personalidade, que por um ou outro motivo, 

comete delito, mas que ainda pode ser resgatado para uma sociedade justa no futuro, 

afastando-o da grande possibilidade que o ronda, no sentido de continuar a delinquir. 

Ao tratar estes indivíduos com medidas repressoras, eles tendem a passar de sua 

personalidade ainda não formada para a deformada devido aos procedimentos inconsistentes e 

ausentes de propostas recuperativas que, não raras vezes, revolta e aguça a tendência para o 

crime. Essa posição evidencia que o tratamento dado aos adolescentes deve ser muito mais 

amplo que a simples repressão aos atos infracionais. Faz-se necessário uma política de caráter 

assistencial que vise verdadeiramente sua inserção social, educacional, cultural e profissional 

de modo a torná-lo útil ao país e a si próprio. Para que isto realmente se torne efetivo é 

necessário que o Estado forneça os recursos necessários para sua concretização e, junto com a 

família e a sociedade, trabalhe em torno dessas políticas voltadas para a população infanto-

juvenil, proporcionando a esta melhores condições de vida, educação, capacitação 

profissional, valorização pessoal, diminuição do estigma que é colocado pela sociedade, 

inserção no mercado de trabalho, entre outros meios que venham proporcionar dignidade a 

estes cidadãos.  

O interesse da legislação não é apenas punir, mas tentar resgatar esse adolescente 

entregue à delinquência enquanto ele ainda é passível de mudança. Observamos que o ECA 

para efetivar-se depende de um leque de políticas e, sobretudo, da ação política dos atores 

envolvidos no Sistema de Garantia de Direitos. Apesar dos inúmeros avanços, não tem 

logrado êxito em suas propostas.  

Vale destacar que o ECA, ao se referir ao enfrentamento da situação do adolescente 

autor de ato infracional, não se resume nas medidas socioeducativas nele contidas. Uma vez 

empregada a doutrina do princípio da proteção integral reconheceu-se que a maneira mais 

eficaz de prevenir a criminalidade dos nossos jovens está na superação da violação de direitos 

à qual estão submetidas as crianças e adolescentes no Brasil. Assim, podemos concluir que 

mais importante que garantir a eficácia das medidas socioeducativas é evitar que nossos 

jovens cheguem a cometer atos infracionais investindo, pra isso, em medidas preventivas que 

proporcionem aos mesmos a efetivação dos seus direitos e o exercício pleno de sua cidadania.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 O ECA instituiu mudanças substanciais no tratamento que o Estado dispensava à 

criança e ao adolescente autor de ato infracional. Muda-se o enfoque doutrinário da ―situação 

irregular‖ para a ―proteção integral‖. A partir desta nova concepção, compreende-se que não 

são estes atores que estão em situação irregular, e sim as condições de vida a que estão 

submetidos. 

 Apesar dos 25 anos da existência do ECA, as ações implementadas ainda não foram 

suficientes para reordenar todo o atendimento ao adolescente que comete ato infracional, 

vemos, por exemplo: a desarticulação das políticas, as ações isoladas, órgãos públicos que não 

assumem seu papel atuando em condições insatisfatórias e sem estrutura. O Estatuto propõe a 

substituição das práticas repressoras e estigmatizantes por um conjunto de propostas de 

caráter socioeducativo de cunho emancipador, calcado nos princípios da cidadania, na 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e no trato da abordagem jurídica da questão 

daqueles que se encontram em situação de risco pessoal e social. Propõe a substituição do 

enfoque das práticas corretivas do direito tutelar antes vigente na América Latina e no Brasil 

pelo enfoque garantista, assegurando à criança e ao adolescente a sua condição de sujeitos de 

direitos. Na gestão, a estrutura política da promoção e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente estabelece uma nova relação entre as diversas esferas públicas, União, Estados e 

Municípios, com o princípio da descentralização político-administrativa, além da nova relação 

entre o Estado e a sociedade, com a participação da população por meio de suas organizações 

representativas. Mas, mesmo com todas estas conquistas, o que se pode constatar é que há 

uma dicotomia entre a produção teórica sobre a criança e o adolescente e o atendimento 

dispensado a estes atores sociais, pois na maioria das regiões do país a implementação efetiva 

das mudanças preconizadas pelo ECA só ocorreu no plano legal. Há um abismo entre os 

direitos proclamados e os direitos materializados. É sabido que a teoria sempre vai à frente da 

prática e que a política social é insuficiente na resolutividade dos problemas devido as 

relações sociais que os homens estabelecem entre si, no entanto, faz-se urgente uma resposta 

eficaz para enfrentar a problemática do adolescente autor de ato infracional o que, 

necessariamente, irá exigir transformações na estrutura das relações institucionais e nos 

grupos da sociedade vinculados a este seguimento.  

A eficácia das medidas socioeducativas voltadas para os adolescentes em conflito com 

a lei dependem da corresponsabilidade do Estado, da sociedade e da família em garantir 
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proteção e desenvolvimento integral a estes adolescentes (educação formal, profissionalização 

ou inicialização ao trabalho, saúde, lazer, etc.). Requer uma política de atendimento como 

conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais em todos os níveis da 

Federação e a consolidação da ação intersetorial.  Exige completo reordenamento institucional 

do sistema socioeducativo bem como a integração de órgãos do Judiciário, Ministério 

Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, especialmente no atendimento 

inicial do adolescente envolvido com atos infracionais. Esta integração operacional vem 

sendo reclamada na maioria dos estados brasileiros. A não existência desta integração faz com 

que adolescentes sejam desrespeitados em seus direitos, tendo prazos legais extrapolados, 

sendo expostos a riscos graves, como manutenção dos mesmos em delegacias de adultos, por 

vezes com grave ameaça à integridade física. Todavia, os direitos proclamados nos estatutos 

legais nem sempre são passíveis de serem efetivados, visto que dependem de vontade política 

e de decisões governamentais.  

As medidas socioeducativas, se forem adequadamente colocadas em funcionamento, 

revelam-se eficazes diante dos atos infracionais praticados, contudo, para a implementação, é 

preciso a operacionalização dos órgãos relacionados, bem como a criação de todo um aparato. 

Torna-se pertinente verificar se o próprio Estado é capaz de cumprir o que ele mesmo propõe. 

Apesar de se ouvir falar que o ECA não foi implementado, a sua efetivação é um processo em 

andamento. Assim a implementação do ECA atravessa dilemas comuns a todas as políticas 

sociais - desfinanciamento, focalização e desrespeito ao controle social. Estes dilemas se 

acirram quando estamos tratando de crianças e adolescentes, uma vez que são vistos 

historicamente como pessoas subordinadas a vontades alheias. 

O desafio é provocar o compromisso de toda a sociedade brasileira em reconhecer 

suas crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, garantindo uma vida digna com 

oportunidades de desenvolvimento e participação. Portanto, a ação do governo e da sociedade 

não deve ser direcionada exclusivamente para o controle e repressão dessa parcela da 

população, mas para a garantia de condições de vida com dignidade. Faz-se necessário 

atribuir visibilidade a esses sujeitos de direitos no que se refere ao seu modo de vida, cultura, 

padrões de sociabilidade, dilemas de identidade, suas necessidades, suas lutas pelo 

reconhecimento efetivo da cidadania, seus sonhos e esperanças, afirmando o direito de ser 

criança para aqueles que vivem a experiência de uma infância negada e de uma juventude 

perdida.  

Atualmente, ouve-se falar que as medidas socioeducativas são apenas medidas 

paliativas para tentar combater a prática de atos infracionais por adolescentes. A respeito 
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destas afirmações é importante considerar que, do ponto de vista das sanções previstas no 

Código Penal, há medidas previstas no ECA com a mesma correspondência, como a prestação 

de serviços à comunidade e a internação que priva a liberdade do adolescente. É certo que a 

privação de liberdade para os adolescentes que cometem ato infracional não pode ultrapassar 

três anos, podendo a qualquer tempo ser revogada ou sofrer progressão, deste ponto de vista 

pode parecer branda para aqueles adolescentes que cometem crimes bárbaros como, por 

exemplo, assassinatos, mas isto é assunto para outra discussão. No entanto, numa visão geral, 

não há fundamento na ideia de que nada acontece ao adolescente.  

 É de se grafar que, embora apresentem um caráter educativo-sancional, as medidas 

socioeducativas não têm natureza de pena, ou seja, não é punição, mas sim medidas de 

proteção cujo objetivo é o de (re)instituição de direitos, de interrupção da trajetória infracional 

e de inserção social, educacional, cultural e profissional do adolescente que cometeu algum 

ato infracional. Assim, a distinção entre esta (a medida socioeducativa) e a pena há de ser, 

justamente, o modo operativo de sua execução, ou seja, o conteúdo pedagógico da medida a 

ser desenvolvido a fim de preparar o adolescente para a convivência social de forma livre e 

responsável. Em outras palavras, a função social da medida é o que a difere. Embora se afirme 

que há diferenças profundas entre medidas socioeducativas e pena, muitas vezes, na prática 

não é bem assim. 

Destacamos, pois, a necessidade de mudanças relevantes no processo de proteção a 

crianças e adolescentes. Precisamos caminhar muito ainda em prol da efetividade dos seus 

direitos. Já avançamos em termos legislativos, porém, falta agora a plena implementação 

dessas leis e, para isso, faz-se necessário a conscientização de que criança e adolescente é um 

sujeito de direito, uma pessoa em desenvolvimento e como tal deve ser amparada e protegida  

superando as práticas históricas de abandono, disciplinamento, violência e exclusão a que 

foram submetidas por longo período. Isto será possível desde que haja engajamento e o 

compromisso dos vários atores sociais que se entrelaçam nesta rede composta pelo poder 

público, pela sociedade civil e pela iniciativa privada. 
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