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Já faz tempo que escolhi 

 

A luz que me abriu os olhos  

para a dor dos deserdados  

e os feridos de injustiça,  

não me permite fechá-los  

nunca mais, enquanto viva.  

Mesmo que de asco ou fadiga  

me disponha a não ver mais,  

ainda que o medo costure  

os meus olhos, já não posso  

deixar de ver: a verdade  

me tocou, com sua lâmina  

de amor, o centro do ser.  

Não se trata de escolher  

entre cegueira e traição.  

Mas entre ver e fazer  

de conta que nada vi  

ou dizer da dor que vejo  

para ajudá-la a ter fim,  

já faz tempo que escolhi.  

 

 

(Thiago De Mello - Mormaço na Floresta, 1981). 
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RESUMO 

 

 

O objetivo geral desta dissertação é analisar as implicações das vivências de jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas para a construção do projeto de vida. São 

objetivos específicos: analisar as vivências dos jovens nas medidas socioeducativas; 

analisar os sentidos atribuídos pelos jovens para a experiência do cumprimento das 

medidas socioeducativas; identificar o projeto de vida construído pelos jovens a partir 

das vivências no cumprimento das medidas socioeducativas e identificar no Plano 

Individual de Atendimento (PIA) os registros sobre o projeto de vida dos jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas. A fundamentação teórica tem como base a 

Teoria Histórico-Cultural de Vigostki, utilizando-se as categorias teóricas: Vivência, 

Sentido e Projeto de Vida. A pesquisa foi realizada em uma instituição que executa a 

medida socioeducativa de internação em João Pessoa/PB, utilizando-se entrevistas 

individuais e uma pesquisa documental, abordando os registros sobre o projeto de vida 

nos Planos Individuais de Atendimento. Foram entrevistados dez jovens e analisados 

cinco PIAs. Para a análise dos dados procedeu-se a análise de conteúdo e análise 

descritiva. Os resultados indicam que a medida socioeducativa é significada pelos 

jovens como uma prisão e marcada pela ociosidade, mas contraditoriamente as falas 

também apontaram para a função protetiva, a oportunidade de reinserção escolar e de 

realizar um curso profissionalizante. Com relação aos PIAs analisados, observou-se que 

estes apresentavam informações incompletas não possibilitando a identificação do 

projeto de vida dos jovens. Percebe-se que na medida socioeducativa de internação 

sobressai-se o caráter sancionatório em detrimento de uma ação pedagógica. 

 

 

 

Palavras chave: Juventude; Medidas socioeducativas; Vivência; Projeto de Vida; Plano 

Individual de Atendimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

 

The general objective of this thesis is to analyze the implications of the experience of 

juveniles undergoing socio-educational measures in the construction of their life 

projects. Its specific objectives are: to analyze the experience of juveniles undergoing 

socio-educational measures; to identify the life project created by juveniles from the 

experiences of undergoing socio-educational measures; to identify the life project 

created by juveniles from the experiences of undergoing socio-educational measures, 

and to identify in the Individual Plan of Attendance (PIA) the records about the life 

project of juveniles undergoing socio-educational measures. The theoretical framework 

of this work follows Vygotsky’s Cultural-Historical Theory, making use of the 

following theoretical categories: Experience, Sense and Life Project. This research was 

carried out at an institution which performs socio-educational measures in João 

Pessoa/PB, by way of individual interviews and a documentary research, concerning the 

records on the life project in the Individual Plan of Attendance. Ten juveniles were 

interviewed and five PIAs were analyzed. For data analysis, descriptive and thematic 

content analysis were conducted. The results have shown that the socio-educational 

measure is signified by the juveniles as a prison and marked by idleness, but 

contradictorily their speeches have also pointed towards the protective function, the 

opportunity of school reinsertion and of doing a professionalizing course. With regard 

to the analyzed PIAs, it was observed that they presented incomplete data, not enabling 

for the identification of the juveniles’ life project. It was noted that in socio-educational 

measures the sanctioning character is highlighted over pedagogical action.   

Keywords: Youth; Socio-Educational measures; Experience; Life Project; Individual 

Plan of Attendance.    
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  Historicamente, a participação de jovens em atos infracionais tem sido tema recorrente 

de debate na mídia e na academia. Abramo (2007) discute que desde os anos 1950, a questão 

da infração juvenil toma o centro do debate quando se verificaram ações por parte de 

segmento de jovens pobres, operários e jovens de classe média. Os atos infracionais eram 

referenciados como decorrentes dessa fase problemática da vida, a qual demandava por 

medidas de caráter corretivo. A questão vai complexificando-se nos anos 1960 e 1970, 

momentos nos quais a juventude é vista como uma geração de ameaça a ordem. Já nos anos 

1980 e 1990, a questão vai se amplificando, incluindo o debate sobre os jovens em situação de 

vulnerabilidade (em condição de rua, a formação das denominadas gangues, a questão das 

drogas, etc.). A ênfase midiática recai sobre os jovens instituindo e reforçando o medo social.  

  No que se refere a abordagem midiática, atualmente o foco tem recaído sob o 

argumento de um suposto aumento da participação dos jovens em atos infracionais, na 

justificativa de propor mudanças na legislação sobre as medidas socioeducativas, a respeito 

das propostas de redução da maioridade penal (Vavassori & Toneli, 2015). Porém, 

observando-se os dados do Levantamento Anual, percebe-se que a porcentagem de jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas corresponde a 0,10% de jovens cumprindo medida 

de privação de liberdade e 0,41% cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto em 

relação ao número total de jovens no Brasil (21.265.930 milhões) (Brasil, 2014).  

  Ainda, de acordo com os dados do Levantamento Anual dos/as Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa, de 2013, um total de 20.532 jovens estão em 

cumprimento de medida de privação de liberdade, incluindo-se a internação, a internação 

provisória e a semiliberdade e 88.022 estão cumprindo medida socioeducativa em meio 

aberto, incluindo-se a prestação de serviços e a liberdade assistida (Brasil, 2014). 

  Com relação às unidades socioeducativas, registrou-se no ano de 2012, um total de 

452 unidades de privação de liberdade e 3.611 unidades de execução de medidas em meio 
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aberto. Com relação a estas últimas, vem-se observando um progressivo crescimento no 

atendimento desde o ano de 2010, correspondendo a um aumento de 34% no número de 

adolescentes em cumprimento de medidas em meio aberto. Os atos infracionais mais 

cometidos e registrados no levantamento são o roubo e o tráfico de drogas (Brasil, 2014). 

  Em 2012, o Conselho Nacional de Justiça, publicou o Panorama Nacional da 

Execução das Medidas Socioeducativas de Internação, identificando em 43,3% dos processos 

analisados, o registro de reincidência de ato infracional, com maiores índices nas regiões 

Nordeste (54%) e Centro-oeste (45, 7%), seguidos das regiões Norte, (38,4%), sudeste 

(39,7%), Sul (44,9%) e Os registros analisados indicaram que a prática reincidente apresenta 

maior gravidade em relação ao ato infracional cometido anteriormente, observando-se práticas 

de roubo e homicídios  (Brasil, 2012a).   

  Para Bazana (2011), os fatores que levam os jovens a reincidirem no ato infracional 

são praticamente os mesmos que o levaram a cometê-lo pela primeira vez, ou seja, estão 

relacionados com os contextos sociais em que estes vivem. Atrelado a esses fatores, as falhas 

na aplicação e da inadequação dos programas de medidas socioeducativas no meio aberto e no 

meio fechado, como falta de um projeto pedagógico e exposição aos jovens a situações de 

violência, presentes principalmente nas instituições de internação, não tem auxiliado os 

jovens a construir outros projetos de vida desvinculados dos atos infracionais (Andi, 2012).  

  Segundo Aranzedo e Souza (2007) e Oliveira (2014), as medidas socioeducativas 

deveriam extrapolar o caráter meramente punitivo, destacando o caráter socioeducativo, 

promotor de mudanças significativas. Desse modo, assim:  

... a experiência no sistema socioeducativo deveria ser capaz de fazer diferença na 

vida do adolescente, provendo-lhe outras linguagens alternativas à infração para 

se posicionar diante das condições profundamente adversas nas quais se constrói 

sua identidade. Deveria poder contribuir para que ele se convertesse em agente de 
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suas próprias escolhas e mais ativo frente aos fatores que têm o poder de intervir 

negativamente sobre sua conduta (Oliveira, 2014. p. 91) 

  As medidas socioeducativas devem ser executadas de modo a promover a integração 

social, evitando a reincidência e viabilizar outras possibilidades para os jovens, distanciadas 

das práticas dos atos infracionais. De acordo com Zappe e Dias (2011), a institucionalização 

dos jovens que praticaram atos infracionais não vem possibilitando a reconstrução de projetos 

de vida, o que tem implicado no grande índice de reincidência após o cumprimento da medida 

de internação. Diante disso, questiona-se como e se o cumprimento das medidas 

socioeducativas vem possibilitando a construção de um projeto de vida diferente da trajetória 

infracional destes jovens? Quais aspectos presentes nas medidas socioeducativas contribuem 

para a elaboração do projeto de vida? As medidas socioeducativas vêm cumprindo com o 

objetivo de responsabilização, integração social e garantias dos direitos individuais e sociais, 

através do cumprimento do seu plano individual de atendimento? 

  Através desses questionamentos busca-se compreender a partir das perspectivas dos 

jovens que estão cumprindo medida socioeducativa, como tais vivências contribuem para a 

promoção de mudanças em suas vidas. Trata-se de um tema de relevância social e acadêmica, 

pois as medidas socioeducativas, de acordo com o que está exposto na lei, foram criadas e são 

executadas com o objetivo de responsabilização e ressocialização dos jovens autores de ato 

infracional. Dessa forma, este estudo pode trazer contribuições no âmbito teórico, 

especificamente para a psicologia do desenvolvimento, ao abordar o desenvolvimento da 

juventude em situação de vulnerabilidade que vivencia trajetórias infracionais e que estão 

cumprindo medidas socioeducativas, fornecendo elementos para a formação dos profissionais 

de psicologia que atuam nessa área.  

  O interesse pela temática emerge das experiências através realização de diversas 

atividades relacionadas as políticas sociais de proteção e garantia de direitos a crianças, 
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adolescentes e jovens e da inserção da pesquisadora no Núcleo de Pesquisas e Estudos sobre o 

Desenvolvimento da Infância e Adolescência (NUPEDIA): Primeiramente, enquanto 

extensionista do projeto PETI: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, no qual eram 

realizadas atividades junto aos educandos que participavam do programa, seus familiares e 

com a rede de serviços do município. Ainda no curso de graduação em psicologia, com a 

realização do estágio de conclusão do curso no Centro de Referência da Mulher do município 

de João Pessoa, e que dentre as atividades desenvolvidas, destacava-se o acompanhamento 

das crianças que vinham com as mães que buscavam o atendimento. E, posteriormente, como 

psicóloga em uma casa de acolhimento para crianças e jovens que sofreram algum tipo de 

violação de direitos e se encontram afastadas do convívio familiar. Tais atividades ampliaram 

o interesse por estudar as políticas de atendimento e o desenvolvimento das crianças e jovens 

que expostos a situações de vulnerabilidade. 

  Nessa dissertação, será considerado o jovem-adolescente, a pessoa entre quinze e 

dezessete anos de idade. Tal período do ciclo vital corresponde a definição do Estatuto da 

Juventude1 e para o qual são aplicadas as medidas socioeducativas determinadas através do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Parte-se da concepção de juventude como construção 

social, cultural e relacional, compreendendo a dimensão do ciclo vital entre a infância e a 

maturidade, marcada culturalmente pela realização de projetos de vida, assimilação de 

determinada profissão e construção da autonomia. Contrapõe-se então, as perspectivas que 

consideram a adolescência e juventude como etapas naturais do desenvolvimento humano, 

tratadas como uma fase difícil, rebelde e permeada por conflitos. Nesse sentido, Bock (2007) 

discute a importância de se criticar essas perspectivas naturalizantes, que não contribuem na 

análise da sociedade ou na construção de políticas sociais voltadas para esse público, além de 

                                                           
1 O Estatuto da juventude compreende os jovens com idade entre 15 e 29 anos, sendo que para os jovens com 

idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente.  
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culpabilizar os jovens e suas famílias diante de determinadas questões, como por exemplo, a 

expressão da violência. 

  Dessa forma, compreende-se o ato infracional como uma das manifestações da questão 

social (Iamamoto, 2008) caracterizada como o conjunto de expressões que definem as 

desigualdades da sociedade, decorrentes das contradições existentes no processo de 

acumulação capitalista, no qual se fazem presentes os contextos de vulnerabilidade e a 

ausência ou ineficácia das políticas públicas de proteção. Segundo Beretta (2010), a questão 

social incorporou nas últimas décadas, novos aspectos, para além das condições econômicas, 

como a perda dos direitos sociais e do exercício da cidadania, a fragilidade dos vínculos 

familiares e comunitários, a estigmatização cultural, racial e sexual e a reflexão sobre as 

vulnerabilidades a que estão expostos os sujeitos. Dessa forma, a questão social vem se 

expressando ao longo dos últimos anos, de maneira ainda mais aguda, ou seja, com a presença 

da violência estrutural e cotidiana intensas, e pela desproteção social, os quais atingem de 

modo mais cruel, crianças, jovens, pobres e negros (Beretta, 2010).  

  Em suas trajetórias de vida, os jovens estão expostos a um conjunto de 

vulnerabilidades e violações de direitos, dentre elas, estão mais expostos ao trabalho infantil, 

evasão escolar, violência e exploração sexual e atos infracionais. São decorrentes de um 

conjunto de fatores, relacionados entre si, que resultam na desproteção dos sujeitos, nos 

níveis: individual, social e programático (Ayres, Paiva & França Jr., 2012).  

  A dimensão individual diz respeito ao grau de informação que os sujeitos dispõem 

diante de determinada situação problema e a capacidade de enfrentá-la (Ayres et al, 2012).  

Sendo assim, as dificuldades nas condições de acesso as informações implicam em maior 

vulnerabilidade dos sujeitos diante das dificuldades decorrentes do grau elaboração e 

aplicação dessa informação frente a determinadas situações. A dimensão social da 

vulnerabilidade corresponde ao contexto estrutural em que tais informações são 
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disponibilizadas aos sujeitos, tais como acesso à educação, violência, desigualdade de gênero, 

raça, condições de vida, entre outros. Está relacionada a estrutura da sociedade e a 

desigualdade no acesso e garantia aos direitos sociais. Corrêa e Souza (2011) discutem que os 

jovens representam uma parcela da população bastante vulnerável socialmente, tendo em vista 

que os recursos sociais são disponibilizados de forma insuficiente ou inadequados para esse 

segmento populacional.  

  Já a dimensão programática corresponde a dimensão institucional e é favorecida 

principalmente pela existência de políticas sociais que garantam aos sujeitos uma maior 

proteção (Ayres et al, 2012). Desse modo, a dimensão institucional ou programática da 

vulnerabilidade é representada pela ineficácia do Estado em proporcionar as condições 

fundamentais de forma igualitária para todos os cidadãos, sendo o estado muitas, vezes o 

responsável pelo agravamento da vulnerabilidade. Como apontam Jacobina e Costa (2011), as 

Políticas Públicas de Proteção Social para Infância e Juventude tem se caracterizado muito 

mais pela desproteção do que pela garantia dos direitos, reforçando a situação de 

vulnerabilidade. Essas três dimensões da vulnerabilidade estão inter-relacionadas 

intersubjetivamente, de modo que a ocorrência de uma delas, resulta de um arranjo dinâmico, 

em que se faz necessário a observação de seus condicionantes para a criação de estratégias de 

enfrentamento (Ayres et al, 2012).  

A análise das novas expressões da questão social auxilia na visualização da 

necessidade de novas estratégias de enfrentamento, assim como de políticas públicas que 

garantam de fato a proteção social. Ao considerar o contexto dos jovens em cumprimento de 

medida socioeducativa e essas outras expressões da questão social, amplia-se a análise para as 

mediações que levaram estes jovens a executarem o ato infracional. Para Beretta (2010), 

diante de um cenário de negação de direitos e invisibilidade social, outras estratégias de 

sobrevivência ganham força na vida dos jovens, com a inclusão em outros espaços de maior 



22 
 

risco social. Para a autora, as violências estruturais, institucionais e cotidianas representam a 

expressão mais aguda da questão social e tem cada vez mais atingido os jovens, 

principalmente negros e pobres. O ato infracional é considerado como parte da engrenagem 

social marcada pela exclusão e violência decorrentes do capitalismo contemporâneo, que 

atingem jovens e suas famílias.  

Diante desses aspectos elencados, discutir como vem se constituindo as políticas de 

atendimento ao jovem que praticou atos infracionais e como tais políticas vem 

proporcionando novos projetos de vida, pode contribuir para a implementação das diversas 

políticas públicas destinadas a garantia de direitos jovens, sobretudo aos jovens autores de ato 

infracional, que experienciam dificuldades durante e após o cumprimento das medidas, em 

razão do preconceito da sociedade e da ineficácia da rede de proteção (Silveira, Machado, 

Zappe & Dias, 2015). Busca-se, então, analisar como o cumprimento das medidas 

socioeducativas podem transformar ou reafirmar esses contextos de desenvolvimento. A 

análise das medidas socioeducativas sob o ponto de vista dos jovens se justifica pela 

compreensão do tema a partir de quem protagoniza o ato infracional. 

A presente dissertação tem como objetivo geral analisar as implicações das vivências 

de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas para a construção do projeto de vida. 

Como objetivos específicos, pretende-se (1) Analisar as vivências dos jovens nas medidas 

socioeducativas; (2) Analisar os sentidos atribuídos pelos jovens para a experiência do 

cumprimento das medidas socioeducativas; (3) Identificar o projeto de vida construído pelos 

jovens a partir das vivências no cumprimento das medidas socioeducativas; (4) Identificar no 

Plano Individual de Atendimento (PIA) os registros sobre o projeto de vida dos jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas.  

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo é descrito 

um breve histórico sobre as políticas de assistência a infância e juventude no Brasil, sobre as 
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concepções de adolescência e juventude. É apresentando neste capítulo a revisão de literatura 

sobre a juventude em cumprimento de medidas socioeducativas, a partir de suas perspectivas, 

projetos de vida e sobre o plano individual de atendimento.  

No segundo capítulo são enfocadas as categorias teóricas utilizadas nesta dissertação, 

sendo estas: vivência, sentido e projeto de vida de jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa, a partir da perspectiva teórica da Psicologia Histórico-Cultural de Vigostki.  

O terceiro capítulo aborda o método utilizado na presente dissertação, no qual são 

expostos o delineamento, o lócus da pesquisa, os participantes, as técnicas e instrumento 

escolhidos, os procedimentos e a escolha pelo método de análise dos dados.  

O capítulo quatro contém os resultados da análise documental e das entrevistas 

realizadas. No quinto capítulo são apresentadas as discussões acerca dos resultados em 

diálogo com o referencial adotado.  Por fim, são apresentadas nas considerações finais, 

algumas reflexões da autora acerca dos resultados obtidos.  
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CAPÍTULO I  

JUVENTUDE E MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

Tem-se que estar atento e perceber que, apesar das 

políticas oficiais e oficiosas, há por parte dos segmentos 

subalternizados, em especial de seus jovens, resistências 

e lutas. Eles teimam em continuar existindo, apesar de 

tudo; suas resistências se fazem cotidianamente, muitas 

vezes, percebidas como fragmentadas, fora dos padrões 

reconhecidos como organizados e até mesmo como 

condutas antissociais, delituosas e, por isso, “perigosas”. 

 

(Ser jovem, ser pobre é ser perigoso? - Cecília M. B. Coimbra e Maria Lívia do Nascimento) 
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Neste capítulo, objetiva-se apresentar uma breve contextualização histórica, teórica e 

política sobre as políticas públicas de atendimento a infância e juventude; abordar as 

concepções construídas acerca da adolescência e juventude; apresentar as perspectivas de 

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas; apontar os elementos identificados para 

a construção do projeto de vida dos jovens e discutir sobre a utilização do Plano Individual de 

Atendimento (PIA) na execução das medidas socioeducativas.  

 

1.1 Histórico das políticas públicas para a infância e juventude no Brasil 

 

  Para a compreensão do cenário atual das políticas públicas de atendimento a crianças e 

jovens, baseado na perspectiva dos direitos desses sujeitos, faz-se necessário o resgate 

histórico de como foram constituídas o atendimento a este público, marcado por intensos 

acontecimentos políticos e culturais.  

  As primeiras ações voltadas as crianças, no Brasil, eram marcadas pela caridade das 

instituições religiosas e filantrópicas. Neste período, a ação religiosa e caritativa assume com 

exclusividade o domínio da assistência as crianças pobres, tendo em vista que não havia por 

parte do Estado, uma organização em prol do atendimento à infância. Tais instituições 

assumiam, o cuidado pelas crianças órfãs e as que eram deixadas nas chamadas “Rodas dos 

Expostos”, e tinham como missão salvar a alma dessas crianças, através da piedade e da 

compaixão (Figueiró, Minchoni & Mello, 2014).  

  No século XIX, o interesse por uma nova ordem social, baseada na racionalidade 

científica europeia e no ideário higienista, modificou o olhar para as instituições religiosas e o 

cuidado por elas dispensado. A família e a infância passam a ser alvo do olhar da medicina e 

do judiciário, que buscavam construir uma sociedade livre dos chamados “sujeitos 

desviantes”. A medicina e o judiciário se unem com o objetivo de estabelecer a ordem e o 

controle social, através de uma legislação específica e do atendimento diferenciado aos 
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diversos estratos da população, buscando prevenir na criança o comportamento desviante. 

Com isso, as famílias pobres foram consideradas incapazes de cuidar de seus filhos, 

necessitando da intervenção da medicina social. A partir desse ideário, as crianças passaram a 

ser retiradas do convívio familiar e levadas para instituições fechadas (Lockmann & Mota, 

2013; Rizzini & Rizzini, 2004).  

  Essa visão acentuou-se no final do século XIX, com o crescimento do país na Primeira 

República. O projeto de uma nação civilizada, deixa de utilizar a religião e a caridade como as 

principais ações de tratamento à infância, e busca no conhecimento científico, práticas de 

controle que passam a tratar a infância como patrimônio da nação. Para a missão civilizatória, 

torna-se responsabilidade do Estado evitar que as crianças se tornem “delinquentes” e, 

consequentemente, “ameacem” o desenvolvimento do país. Em decorrência disto, houve a 

separação da infância em categorias, de um lado, a criança considerada abandonada e de 

outro, os chamados delinquentes, aplicando-se diferentes medidas para cada uma delas 

(Figueiró et al, 2014).  

  Com este quadro, são criadas instituições de abrigamento, responsáveis pela 

assistência e pela educação moral para receber crianças e jovens, considerados em situação de 

abandono, e os reformatórios ou institutos correcionais para os considerados delinquentes. 

Neste contexto, emerge a categoria “menor”, para identificar a infância, que em situação de 

abandono ou delinquência, ou seja, em situação irregular, se diferenciava da infância burguesa 

(Rizzini & Rizzini, 2004; Calado, 2010).  

  Se num primeiro momento, a justiça ligada a medicina social, buscou classificar a 

infância a partir das diferenças entre os estratos sociais e assim promover atendimentos 

diferenciados, a partir da situação irregular, esta procurou se unir a assistência, regulando 

novamente o atendimento a infância, a partir do encaminhamento aos abrigos ou 

reformatórios. Com isso, emerge a preocupação em se criar leis específicas para regularizar a 
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situação da infância no Brasil. Assim, em 1927, é regulamentado o Código de Menores, 

conhecido como Código Mello Mattos, sendo aplicado apenas às crianças e jovens 

considerados em situação de abandono, inadaptação familiar, em situação de rua, vadiagem 

ou criminalidade (Figueiró et al, 2014).  

  A prática fundamentada pelo Código Mello Mattos, se manteve sem muitas alterações, 

e em 1940 foi criado o Departamento Nacional da Criança e posteriormente, em 1941, foi 

criado o Serviço de Assistência ao Menor (SAM). Esta instituição era responsável pelo 

encaminhamento de crianças consideradas abandonadas ou infratoras, e realizava a prática do 

“sequestro social”, retirando das ruas crianças e jovens pobres, que se encontravam na 

chamada situação irregular. Após o golpe militar, este serviço foi substituído pela Política 

Nacional do Bem-Estar do Menor – PNBEM, através da Fundação Nacional do Bem-Estar do 

Menor – FUNABEM e das Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor – FEBEM, porém 

sem mudanças significativas em suas práticas e atuando na prevenção, correção e controle da 

“marginalidade" (Calado, 2010). 

  Em 1970, o Código Mello Matos foi reformulado, porém conservando ainda mais 

austeridade. Mesmo com a reformulação do Código de Menores, substituindo-o pelo Código 

Alyrio Cavallieri em 1979, não houve mudanças nas práticas em relação à infância e 

juventude, e a PNBEM contribuiu para reafirmar a concepção do “menor em situação 

irregular” através da formalização do atendimento as crianças e jovens em situação de 

abandono ou que praticaram atos infracionais. Os anos do regime ditatorial intensificaram as 

ações de caráter punitivo e discriminatório, consolidando a Doutrina da Situação Irregular que 

perdurou até a abertura democrática (Silva & Lopes, 2009; Figueiró et al, 2014).  

  As diversas denúncias de maus tratos e das péssimas condições em que se 

encontravam as FEBEMs, levaram os movimentos sociais a lutarem por uma outra política de 

atendimento a infância e a juventude, assim como a necessidade de garantir direitos 



28 
 

anteriormente violados. O descontentamento com o regime militar, associado a crescente crise 

econômica que passava o país, levou a organização de vários setores da sociedade civil a 

reivindicarem pela democracia. A intensa organização da sociedade, através da organização 

partidária, dos movimentos de greve e de diversas mobilizações nas ruas pedindo por eleições 

diretas, culminaram no fim do regime militar e no processo de redemocratização do Estado 

brasileiro (Perez & Passone, 2010).  

  Os primeiros movimentos articulados em prol da proteção de crianças e jovens foram 

o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), a Emenda Popular 

Criança – Prioridade Nacional, o Fórum Nacional Permanente de Entidades Não-

Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fórum DCA), a Frente 

Parlamentar da Infância e a Pastoral do Menor (PAMEN), que tiveram grande impacto na 

elaboração da Constituição de 1988. As pautas dos movimentos sociais foram incluídas na 

nova Constituição, que passou a ser denominada de “Cidadã” e que traz em seu texto a 

afirmação dos direitos fundamentais e sociais do cidadão, disparando a criação de dispositivos 

legais para sua execução, incluindo-se a defesa dos direitos e a proteção integral às crianças e 

adolescentes, expressos nos artigos 227 e 228 (Gonçalves & Garcia, 2007; Almeida & 

Mansano, 2012).  

  Após dois anos da Constituição de 1988, o Congresso Nacional aprovou em 13 de 

julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), representando um marco legal 

que introduz mudanças na perspectiva do atendimento a crianças e adolescentes, 

reconhecendo-os como sujeitos de direitos e em condição peculiar de desenvolvimento. 

Diferente da Doutrina da Situação Irregular que distinguia crianças e “menores”, o ECA 

dispõe sobre a proteção integral à todas as crianças e adolescentes. O Estatuto rompe com a 

legislação anterior, abandonando a terminologia “menor” e é responsável por dar 
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materialidade à Doutrina de Proteção Integral (Magro & Gobbo, 2007), trazendo as 

responsabilidades do Estado, da sociedade e da família.  

O ECA define a criança, a pessoa até doze anos de idade incompletos e o adolescente, 

a pessoa entre doze e dezoito anos de idade. Ao expressar que crianças e adolescentes são 

sujeitos em desenvolvimento, o ECA determina que estes devem receber proteção integral.  

Para isso, assegura os meios para propiciar o seu desenvolvimento, através de várias políticas 

de atendimento, que garantam o direito “à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

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

convivência familiar e comunitária” (Brasil, 1990, Art 4.).  

O ECA determina como diretriz da política de atendimento, a criação de dispositivos 

participativos e democráticos, tais como os Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente. Nesse sentido, em 12 de outubro de 1991 é criado o Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) através da Lei Nº º 8.242/1991, 

responsável pela formulação, controle e fiscalização das políticas públicas destinadas a 

infância e adolescência.  

As políticas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente de que trata o 

ECA, são efetivadas através da articulação entre os entes governamentais e não-

governamentais, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Para assegurar a 

defesa e proteção dos direitos de crianças e adolescentes previstos no Estatuto, fez-se 

necessário um conjunto de ações integradas, realizadas por meio de um sistema de garantia de 

direitos. Assim, em 19 de abril de 2006, a presidência do Conanda aprovou a Resolução Nº 

113/2006 que dispõe sobre os parâmetros para a institucionalização e fortalecimento do 

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGD). O SGD é responsável 

pela aplicação dos instrumentos normativos e pelo funcionamento dos mecanismos em torno 

dos eixos de promoção dos direitos, de defesa dos direitos humanos e do controle social.  
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Além das garantias fundamentais e das políticas de atendimento, o ECA estabelece 

medidas protetivas e medidas socioeducativas. As medidas de proteção são aplicadas sempre 

que os direitos da criança e do adolescente forem ameaçados ou violados, seja por ação ou 

omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável ou 

em razão da conduta da criança ou adolescente (Art. 98). As medidas socioeducativas são 

aplicadas quando verificada a prática de ato infracional por um adolescente (Brasil, 1990, Art. 

112) 

O ECA determina seis medidas socioeducativas, que deverão ser aplicadas conforme a 

gravidade do ato infracional e da capacidade do adolescente em cumpri-la e são: advertência, 

obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, 

semiliberdade e internação em estabelecimento educacional (Brasil, 1990, Art. 112).  

A execução das medidas socioeducativas foi inicialmente instituída pela Resolução Nº 

119/2006, do Conanda, sendo finalmente regulamentadas pela Lei Nº 12.594/2012, que 

instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), após intensa 

mobilização da sociedade civil e dos entes governamentais. O SINASE expressa as diretrizes 

pedagógicas da aplicação das medidas socioeducativas em meio aberto e fechado e visa 

fortalecer o ECA, através de diretrizes mais específicas para os programas e serviços de 

atendimento.  

A Lei que institui o SINASE defende a responsabilização do adolescente que cometeu 

o ato infracional, através de ações socioeducativas e da reflexão das consequências geradas 

pelo ato, objetivando a reparação e a reinserção social do adolescente, a desaprovação do ato 

infracional, a construção de um projeto de vida e o desenvolvimento da autonomia. Dessa 

forma, o SINASE objetiva:  

Trazer significado ao cumprimento da medida socioeducativa, que passe a valer 

como responsabilização aliada a oportunidade concreta para a interrupção da 
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trajetória infracional e construção de projeto de vida e para a vida do adolescente, 

onde ele possa ocupar o lugar de protagonista responsável pelo seu destino, 

apoiado pela sua família, pelo Estado e pela sociedade (Brasil, 2014, p. 10). 

 

 O SINASE trata desde a apuração do ato infracional até as formas como devem ser 

efetivadas as medidas socioeducativas, através dos programas de atendimento, financiamento 

e competências. Define que a aplicação das MSE deve ser proporcional ao ato infracional 

praticado, respeitando os princípios de brevidade e não discriminação (Morais & Malfitano, 

2013). 

Estabelece ainda que seja elaborado o Plano Individual de Atendimento (PIA), 

instrumento de acompanhamento da evolução pessoal e social do adolescente, construído em 

conjunto pela equipe técnica de referência, adolescentes e seus familiares, e que define metas 

e compromissos entre estes para o cumprimento da medida socioeducativa, funcionando ainda 

como registro do atendimento jurídico, educacional, social, psicológico e de saúde, 

pedagógico e profissionalizante (Brasil, 2006b). 

Nesse sentido, as medidas socioeducativas são organizadas como resposta do Estado 

ao atendimento do jovem autor de ato infracional, através da articulação entre os integrantes 

do SGD: o Poder Judiciário, o Ministério Público e as três esferas de governo, Federal, 

Estadual e Municipal. O SINASE, parte da noção de incompletude institucional, considerando 

a intersetorialidade e a corresponsabilidade entre o Estado, a família e a comunidade. Para 

isso, define as competências de cada ente, deliberando a oferta das medidas socioeducativas 

em meio aberto, de responsabilidade administrativa municipal, e em meio fechado, de 

responsabilidade administrativa estadual, definindo a normatização, a qualificação e a 

avaliação do atendimento (Brasil, 2006b). 

Com relação às políticas para a juventude, as discussões em torno dos direitos da 

juventude no Brasil são recentes e a construção de um marco legal, que considerasse esse 
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público como sujeitos de direitos se deu tardiamente, apenas em 2013 com o Estatuto da 

Juventude. Apesar de sua formalização tardia, desde os anos 1990, no Brasil, assiste-se a uma 

variedade de programas voltados para a juventude. No entanto, tais programas foram 

implementados sem que houvesse uma legislação especifica que os regulamentassem, e, 

portanto, se apresentam de forma fragmentada. Para Oliveira e Fernandes (2015) a existência 

desses programas governamentais sem estarem vinculados a políticas públicas para a 

juventude, tem como características serem pontuais e descontínuos, o que não se traduz em 

garantia de direitos.  

Historicamente, as ações voltadas para a juventude estão centradas em duas áreas 

principais, uma relacionada a educação e emprego, em que a juventude é considerada como 

etapa de preparação para a vida adulta, e a outra relacionada a segurança pública e saúde, 

considerando a juventude como uma etapa crítica ou problemática, cujo objetivo seria reduzir 

a inserção em situações de risco ou composta de ações voltadas para o combate a violência 

(Barreiro & Malfitano, 2014). Desse modo, não se tem observado a consolidação de políticas 

públicas para o desenvolvimento da juventude.  

Sposito e Carrano (2007) discutem as implicações provocadas pela falta de políticas 

especificas para a juventude, observando que os jovens são atendidos por políticas públicas 

aplicadas para todas as faixas etárias, ou seja, no que diz respeito às políticas de saúde, 

educação e trabalho, não havia um direcionamento das ações para a juventude. A partir dos 

anos 1990, há um significativo aumento do número de políticas públicas para a juventude que 

identificam os jovens como risco social, relacionados as áreas da saúde, segurança pública e 

inserção no mercado de trabalho vão exigindo a formulação de políticas públicas para tais 

questões.  Posteriormente, verificou-se a existência de ações aplicadas aos jovens envolvendo 

a transferência de renda e executadas a partir de cursos e oficinas profissionalizantes.   
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No caso dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, as ações devem 

estar previstas nos Planos de atendimento socioeducativo, articulando as ações nos âmbitos de 

educação, saúde, assistência social, cultura, esporte e capacitação para o trabalho, através dos 

programas de meio aberto e meio fechado, respeitando-se os princípios de incompletude 

institucional, de modo que se priorize o atendimento dos jovens nas políticas em articulação 

com o Sistema de Garantia de Direitos (Brasil, 2012b).  

Um dos grandes desafios para a elaboração e implementação das políticas públicas 

para a juventude é a participação dos jovens, tendo em vista que a sua elaboração tem sido 

feita a partir da ótica dos adultos e não a partir das demandas elencadas pelos jovens (Sposito 

& Carrano, 2007). Além disso, Sposati (2011) defende que o objetivo das políticas sociais no 

enfretamento da questão social não pode resumir-se as ações compensatórias, fazendo-se 

necessário incorporar as demandas de direitos humanos e a pluralidade em que se expressa a 

juventude.  

De acordo com Severo (2014), o Brasil, foi um dos últimos países da América Latina a 

regulamentar uma legislação específica para a juventude.  A criação de um estatuto distinto 

para a juventude ocorreu como decorrência de intensos debates em que se defendia a criação 

de uma legislação que contemplasse aspectos para esse segmento populacional, que o Estatuto 

da Criança e do Adolescente deixou de fora, principalmente para participação juvenil e das 

políticas públicas de educação e trabalho.  A primeira proposta esboçando a ideia de um 

estatuto para a juventude ocorreu em 2004 e desde então, foram tecidas discussões e 

propostas em torno de uma lei, culminando em 2013 no Estatuto da Juventude através da Lei 

Nº 12.852, de 5 de agosto de 2013 (Oliveira & Fernandes, 2015).  

 Mesmo após o longo debate que acompanhou a construção do Estatuto da Juventude, 

este, quando promulgado, não definiu o papel do Estado com relação à atuação junto aos 

jovens de classes pobres e em situação de vulnerabilidade, inclusive, em sua primeira versão, 
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no projeto de lei em 2004, o texto não tratava mais do que reafirmar direitos civis já expostos 

na Constituição Federal de 1988, como os relacionados a saúde, educação, proteção, trabalho 

e cidadania, mas sem incluir propostas que abrangessem a resolução de problemas reais dessa 

população (Severo, 2014).  

 A promulgação apenas em 2013 representa o reconhecimento tardio dos direitos dos 

jovens. Apenas em 2010, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Juventude, situou a 

discriminação, a violência e a opressão contra jovens em seu texto. Esta PEC também incluiu 

no artigo 227 da constituição, os jovens como sujeitos de direitos (Oliveira & Fernandes, 

2015).  

 Uma das questões mais debatidas na construção do Estatuto da Juventude esteve 

relacionada a faixa etária, tendo em vista a necessidade de estabelecer limites etários para a 

construção de políticas públicas voltadas para esse público. Além do mais, a discussão 

abarcou os limites deste Estatuto com o que está previsto no ECA (Severo, 2014). A proposta 

final, tomou como referência a faixa etária dos 15 aos 29 anos, sendo que essa mesma faixa 

etária se dividiria em três ciclos: jovem-adolescente (15 aos 17 anos), jovem-jovem (18 aos 

24 anos) e jovem-adulto (25 aos 29 anos), sob a justificativa de que cada um deles 

compreende necessidades diferentes (Brasil, 2006a). 

 O processo de construção do Estatuto da Juventude teve grandes retrocessos, como por 

exemplo, a retirada de um artigo no qual dispunha sobre a obrigação da família, comunidade, 

sociedade e Estado em assegurar os direitos e o pleno desenvolvimento dos jovens. A retirada 

deste artigo colocou a juventude em uma condição individual, ou seja, independentemente de 

seu grupo de pertença, grupo familiar e comunidade (Severo, 2014).   

 Severo (2014) analisa que a discussão em torno da elaboração do Estatuto da 

Juventude deixou de incluir pautas importantes, a exemplo dos atos infracionais, restringindo 

este tema ao que já está posto no Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como deixou de 
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incluir o tema sobre a violência juvenil e o aumento da taxa de homicídios entre jovens. A 

autora problematiza que mesmo que este Estatuto represente um avanço no reconhecimento 

dos direitos da juventude, tal instrumento tem um curto impacto em garantir a proteção a esse 

segmento populacional.  

 

1.2 Concepções sobre a adolescência e juventude 

 

Para dar continuidade a discussão acerca das questões relacionadas a adolescência, 

juventude e o ato infracional se faz necessário apresentar a concepção de adolescência e 

juventude2 que embasam esta dissertação.  

A literatura sobre o tema apresenta diferentes visões sobre a adolescência e juventude. 

A discussão acerca dessas duas concepções se faz necessária, pois traz implicações para esse 

público, relacionadas a maneira de ser e estar no mundo, de como a sociedade interpreta essas 

fases do desenvolvimento e na formulação e implementação das políticas públicas, 

considerando diferentes perspectivas de direitos e de deveres.  

De acordo com Silva & Lopes (2009) a discussão sobre a juventude é bastante atual e 

as questões relacionadas tem demandado a criação de diversas políticas públicas. Segundo 

esses autores, a literatura apresenta os termos adolescência e juventude ora como equivalentes 

ora como distintos, e ainda como complementares de acordo com cada abordagem (Morais & 

Malfitano, 2013). Máximo e Alberto (2013) ao pesquisar as publicações sobre o tema, 

encontraram artigos que ora remetiam ao termo adolescência, ora juventude, gerando conflitos 

conceituais e por vezes invisibilizando o termo juventude. Em algumas publicações, ainda, a 

                                                           
2 Nesta dissertação adota-se a concepção de juventude e não adolescência, por entendermos que a concepção de 

juventude contempla os aspectos sociais, históricos e culturais como determinantes no desenvolvimento. No 

entanto, as medidas socioeducativas são determinadas através do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e 

fazem referência ao termo adolescência, que para efeitos desta lei compreende a faixa etária dos 12 aos 18 anos. 
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juventude aparece como continuidade da adolescência, uma fase de transição e de preparação 

para as responsabilidades da vida adulta.  

Algumas diferenciações partem da definição etária, tomando como base os marcos 

legais do Estatuto da Criança e do Adolescente, se referindo a sujeitos com idades entre 12 e 

18 anos, e do Estatuto da Juventude, compreendendo os sujeitos entre 15 e 29 anos. No 

entanto, apesar de reconhecer a importância de tais marcos legais na defesa dos direitos dessa 

população, a divisão das concepções que tomam como base apenas a faixa etária, não 

contempla a complexidade que os conceitos adolescência e juventude compreendem, 

necessitando incluir a discussão sobre os aspectos históricos, culturais e políticos que 

atravessam a constituição desses conceitos.  

O conceito de adolescência tem sido utilizado com maior frequência pelas teorias 

psicológicas, as quais elegem o indivíduo como o centro das abordagens. De um modo geral, 

as teorias psicológicas conceituaram a adolescência como uma fase universal da vida marcada 

por problemas, que iniciam com as transformações da puberdade e modificam o 

funcionamento psíquico, incidindo na personalidade desses sujeitos. Entre as teorias 

psicológicas que mais se destacaram, tem-se a abordagem psicanalítica e a instituindo o 

conceito de “síndrome da adolescência normal” dos autores Arminda Aberastury e Mauricio 

Knobel, e a abordagem psicossocial de Erik Erikson ao introduzir a noção de crise da 

identidade (Bock, 2007; Silva & Lopes, 2009).  

Essa construção psicológica em torno do conceito de adolescência, além de realizar 

uma associação entre a adolescência como etapa difícil do desenvolvimento, excluiu o 

contexto social em que se constituiu essa adolescência e invisibilizou o adolescente como 

sujeito de direito e protagonista. Nessa perspectiva o adolescente ao passar por uma fase 

difícil, e, portanto, é considerado imaturo, instável e irresponsável (Máximo & Alberto, 

2013). 
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Já o conceito de juventude aparece vinculado as teorias sociológicas, partindo das 

análises dos processos sociais e coletivos. No entanto, entre as teorias sociológicas, também 

se apresentam perspectivas divergentes, sendo que uma delas considera a juventude a partir de 

aspectos geracionais, tomando como base os aspectos de transição e diferenças que 

caracterizam as gerações e a outra tomando a juventude enquanto categoria social inscrita em 

uma trajetória de reprodução da estrutura e dos processos sociais (Silva & Lopes, 2009).  

De acordo com Máximo e Alberto (2013), a juventude apenas passou a ser foco de 

preocupação política e acadêmica, principalmente sociológica, a partir da década de 1960, na 

qual a juventude era o principal público a questionar a ordem social imposta pela ditadura 

militar. Posteriormente, na década de 1970, a juventude passa a ser alvo de uma nova 

preocupação, vinculada as dificuldades de inserção profissional e a crise do emprego.  

Para Sousa e Paiva (2012), a dificuldade em delimitar o termo, se inscreve na medida 

em que a categoria está em construção e atualmente vem sendo referenciada enquanto 

juventudes, expressando a diversidade atual e a noção da juventude enquanto condição social 

heterogênea.  A ideia de pluralidade que acompanha a concepção de juventude, no entanto 

não corresponde a uma pluralidade definida a priori, mas condições definidas a partir dos 

elementos históricos, sociais e culturais experienciados pelos sujeitos. A partir desta 

concepção, a juventude não é mais olhada como simples transição para a idade adulta, mas 

vista como uma fase do desenvolvimento com suas necessidades próprias, que por sua vez 

demanda por políticas públicas específicas e com maior participação social. O foco da 

juventude voltado para o futuro cede lugar a juventude enquanto presente (Trancoso & 

Oliveira, 2014).  

Outro ponto em questão é a crescente ampliação do período etário, que vem atender a 

duas necessidades principais: a dificuldade em se consolidar a autonomia dos jovens e o 

aumento da expectativa de vida dessa parcela da população. 
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Sousa e Paiva (2012) problematizam a concepção de juventude como fase de 

transição, pois a ideia de moratória social está diretamente relacionada à lógica de consumo, 

ou seja, a juventude corresponde aquela fase da vida de preparação para entrar no mercado de 

trabalho e a partir disso obter condições para consumir. Nesse sentido a autonomia que o 

jovem busca adquirir se inscreve quase totalmente na ideia da autonomia financeira. Isso tem 

implicações diferentes para as distintas classes sociais, enquanto para determinada classe, com 

maior poder aquisitivo, o adiamento na entrada do mercado de trabalho representa mais tempo 

para qualificação educacional, para as classes mais pobres, vem representar o adiamento em 

suas expectativas de futuro, da possibilidade de mobilização social, e consequentemente da 

própria autonomia. 

Groppo (2015) discute ainda outra imagem relacionada a juventude - a noção de uma 

idade ideal, como um valor ou status social, representada pela lógica do consumo, em que ser 

jovem significa consumir determinados padrões ligados a “juvenilidade”, prazer e aventura. 

Nesta concepção, a juventude é associada a determinados signos eleitos socialmente, tais 

como bens de consumo e serviços.  O fenômeno crescente de juvenilização da sociedade, ou 

seja, a valorização do modelo cultural de juventude implica na idealização da juventude, 

forjada na sociedade de consumo, tornando-a abstrata e distante do que a maioria dos jovens 

vivenciam, o que vai na contramão da defesa da juventude como condição social e plural e 

que desenvolve sua identidade a partir das experiências históricas.  Como consequência, a 

idealização da juventude pouco contribui para atender as necessidades reais da população 

jovem, repercutindo na construção da sua identidade e nas condições de vida desse segmento, 

incorrendo no “fato de que os jovens das classes subalternizadas não se adéquam às molduras 

simbólicas da juventude, o que só contribui para o aumento da significação da pobreza como 

sinônimo de risco social” (Sousa & Paiva, 2012, p. 357). 
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Apesar da pluralidade, alguns elementos são considerados na busca por uma definição 

da juventude. Entre eles estão a inserção no mercado de trabalho, a formação profissional e 

construção da autonomia. Considerando a juventude a partir da concepção histórico-cultural, 

em que cada momento histórico atribui diferente papeis e necessidades, entende-se que tais 

elementos se fazem presentes nas atuais definições de juventude.  

Para Margulis e Urresti (2008), a juventude não pode ser definida apenas por um 

aspecto, mas se constitui enquanto uma condição social, construída socialmente, em que se 

articulam os seguintes elementos: idade, classe social, gênero, geração e condição familiar. Os 

autores criticam a limitação do conceito de juventude na definição meramente etária e 

universal.  

Embora defendam a existência da pluralidade da juventude, elencam alguns princípios 

comuns em sua definição. Tais elementos comuns se aliam a ideia de que tal pluralidade não 

pode ser entendida apenas pelo seu caráter estético. O primeiro destes elementos é a moratória 

social, correspondente a um período de adiamento de determinadas exigências sociais, tais 

como, o exercício do trabalho, a constituição de uma família, entre outros. Esse adiamento é 

acompanhado de uma fase de experimentação e preparação para realizar essas exigências. O 

segundo elemento, refere-se à experiência geracional, ou seja, um conjunto de experiências 

sociais comuns compartilhadas, caracterizada pela forma como cada geração se relaciona com 

os sujeitos de sua própria geração, das gerações anteriores e das gerações futuras. Para 

Margulis e Urresti (2008), no elemento geracional, há uma diferença nos códigos 

compartilhados entre os grupos. O terceiro elemento, corresponde ao que os autores 

denominam de moratória vital, que se caracteriza por uma maior disponibilidade de energia e 

vitalidade, presente nos jovens de todas as classes sociais, em comparação aos adultos e 

idosos. O quarto elemento se refere a dimensão de gênero, no qual os autores identificam que 

a juventude se expressa diferentemente para homens e mulheres (Margulis & Urresti, 2008). 
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No entanto, nem todos os sujeitos tem a possibilidade de vivenciar essa moratória 

social. Para os jovens das camadas populares, a experiência da moratória social fica 

comprometida, diante das exigências que a condição social coloca, tais como inserção precoce 

no trabalho e a atribuição de responsabilidades familiares, ou seja, “a condição histórico-

cultural da juventude não se oferece de igual forma para todos (Margulis & Urresti, 2008, p. 

16).  

A juventude também é analisada a partir de determinadas questões sociais e por isso 

necessitando da criação e implementação de políticas sociais de trabalho, educação e 

assistência, acesso a determinados bens sociais e exercício dos direitos e da cidadania. 

Segundo Silva e Lopes (2009), as políticas sociais são ações formuladas como forma de 

enfrentamento das questões sociais. No entanto, os autores problematizam que o Estado 

destina apenas gastos residuais às políticas sociais, privilegiando os interesses econômicos em 

detrimento da garantia plena dos direitos sociais, como saúde, educação e trabalho, o que por 

sua vez, traz consequências para a juventude, principalmente para a parcela que se encontra 

em situação de risco e vulnerabilidade.  

Scisleski, Reis, Hadler, Weider e Guareschi (2012) discutem que a juventude pobre foi 

sendo visibilizada através do status de problema social, em que a pobreza, o aumento da 

violência e o uso de drogas foram identificados como marcas dessa juventude. Por outro lado, 

as ações construídas por parte do Estado como forma de combater tais marcas, são realizadas 

por meio da contenção e da repressão, principalmente por meio das internações de jovens em 

instituições fechadas, ao mesmo tempo em que carregam o emblema de uma suposta proteção 

social.  

Para Davis (2013), os meios de comunicação são os responsáveis por disseminar um 

perfil de juventude, associando os jovens a violência e a criminalidade. A juventude 

apresentada sob esse perfil é formada por jovens das classes populares, criminalizadas pelo 
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discurso dos meios de comunicação, nos quais são expostos como responsáveis pelo aumento 

da violência. Esse discurso veiculado pelos meios de comunicação reforça a criminalização da 

pobreza e tem cada vez mais se concentrado na população jovem e negra. O discurso 

midiático fortalece a criminalização da juventude ao responsabilizá-los unicamente pelo 

aumento da violência, ao mesmo tempo em que invisibiliza qualquer manifestação de 

protagonismo por parte desses sujeitos. 

Davis (2013) ao analisar os significados produzidos sobre os jovens que praticaram 

atos infracionais em matérias e comentários na internet, identificou o apelo social pela 

redução da maioridade penal e pela redução de vários direitos de crianças, adolescentes e 

jovens; a associação das garantias previstas nas legislações como responsável pela origem e 

aumento dos atos infracionais, sendo identificada como instrumento de incentivo a 

impunidade. Identificou ainda que tais matérias não buscam contextualizar o ato infracional 

como fenômeno produzido nas contradições da sociedade capitalista e associam a violência 

como produzida exclusivamente pela juventude.  

Morais e Malfitano (2013) discutem que parte da população questiona os direitos 

previstos no ECA, exigindo alterações com relação às medidas socioeducativas, através da 

discussão da redução da idade penal e/ou do aumento do tempo da medida de privação de 

liberdade. Para estes autores, esse debate desrespeita a legislação e reforça a criminalização da 

infância e juventude pobre. Os autores analisam ainda que os filhos de famílias de classes 

sociais mais baixas são a população que mais tem recebido as medidas de responsabilização 

previstas no ECA, mas que tem menos direitos garantidos, vivenciando diversas violações e 

violências. Os autores analisam que a maior parte de jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas vem de famílias que percebem renda baixa e discutem que não são apenas os 

jovens pobres que praticam infrações, mas são quase exclusivamente estes que recebem MSE, 

o que se traduz na criminalização da juventude pobre no Brasil. Os autores chamam a atenção 
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de que as medidas socioeducativas vêm se constituindo em uma política pública direcionada a 

população pobre, tendo em vista que os jovens de classes ricas não chegam a recebê-las. 

De acordo com Vavassori e Toneli (2015), a temática dos atos infracionais tem grande 

visibilidade no Brasil, sendo que, nos diversos discursos sobre o tema predomina uma forte 

associação entre a juventude das periferias urbanas e a criminalidade. Apesar disso, as autoras 

problematizam, que a juventude brasileira é o segmento populacional mais atingindo pela 

violência e a que mais tem sido vítima de homicídios. Corroborando essa informação, os 

dados do Mapa da Violência de 2016, mostram o crescimento de 699,5% na taxa de 

homicídios por arma de fogo registrados entre os anos 1980 e 2014, observando-se que os 

jovens negros são as principais vítimas de homicídios no Brasil (Waiselfisz, 2016). 

Dentre os discursos que associam a juventude e a criminalidade, um que vem 

ganhando destaque é o que propõe a redução da maioridade penal. Tal discurso, presente no 

Congresso Nacional no formato de Propostas de Emendas Constitucionais (PECs) é ainda 

mais reforçado pela mídia (Vavassori & Toneli, 2015).  

A população jovem pobre, principalmente a do sexo masculino, é a que se encontra em 

situação de maior vulnerabilidade, pois ao mesmo tempo em que é cobrada para se inserir no 

mercado de trabalho, é a que possui a menor qualificação e experiência profissional. Sem 

conseguir inserir-se, permanece a estigmatização do jovem como “vagabundo” e 

consequentemente “perigoso”. A estigmatização e a invisibilidade social da juventude estão 

atreladas a uma cultura de negação de direitos aos jovens e na ausência de uma rede de 

proteção a esse público, que traz consequências negativas para o desenvolvimento dessa 

parcela da população. Nessa concepção, os jovens apenas ganham visibilidade quando são 

vistos como violentos ou perturbadores da ordem social (Silva e Lopes, 2009).  

Esse quadro permanece nos dias atuais, reforçando a associação entre juventude, 

pobreza e criminalidade como explicação para o aumento da violência urbana. O discurso que 
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circula no meio social é o de que esses jovens são os responsáveis pelo crescimento da 

violência, representados pela ideia de uma ameaça social. Como consequência, alguns jovens 

internalizam esse imaginário social, incorporando o discurso da criminalização juvenil.  No 

entanto, os autores refletem que os jovens pobres e negros vem a ser as principais vítimas da 

violência, quando comparados a jovens de classes mais altas, principalmente nos centros 

urbanos, sendo exclusivamente responsabilizadas por tais condições e não sendo atendidos 

por políticas sociais efetivas (Santos, Oliveira, Paiva & Yamamoto, 2012). 

Nesta dissertação, parte-se da perspectiva teórica da Psicologia Histórico-Cultural de 

Vigostki, que apesar de não ter definido o conceito de adolescência e juventude, definiu as 

bases para o estudo do desenvolvimento humano, considerando os aspectos culturais e a 

constituição dos sujeitos como um processo socialmente construído. Essa concepção afasta-se 

da visão naturalista que concebe as fases universais do desenvolvimento, considerando-se que 

as mudanças correspondem aos avanços que ocorrem no desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores. Nesse sentido, considera-se a juventude enquanto uma categoria 

social, construída histórica, cultural e politicamente, sendo que nesta dissertação considera-se 

o jovem - adolescente, o sujeito entre quinze e dezessete anos de idade, período que 

corresponde ao ciclo de desenvolvimento entre a infância e a vida adulta, e no qual o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores se relaciona aos elementos da educação, 

formação profissional, trabalho e desenvolvimento da autonomia.  

Para Vigostki, a diferença na periodização do desenvolvimento se deve a presença de 

atividades dominantes, definidas de acordo com cada período histórico e que mobilizam o 

desenvolvimento. No decorrer do desenvolvimento psicológico, outras motivações surgem na 

vida do sujeito e também novas atividades dominantes. Na substituição dos antigos por novos 

interesses, o jovem vivencia o que Vigotski denominou de crise. Para ele, no entanto, as crises 

não têm um significado exclusivamente negativo, pois, as cobranças do ambiente 
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impulsionam o desenvolvimento psíquico do sujeito e a formação de novas funções psíquicas. 

Para os jovens, as atividades dominantes identificadas no momento cultural atual têm se 

apresentado como a escolha por uma futura profissão, a realização de alguns planos, maior 

presença das relações amorosas e maior busca por autonomia (Mascagna, 2009).  

 

1.3 As perspectivas dos jovens sobre o cumprimento das medidas socioeducativas 

 

A diminuição nos índices do meio fechado coincide com a instituição do Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) a partir da Lei 12.594 em 2012, a qual 

regulamentou a execução das MSE destacando a priorização da aplicação das medidas 

socioeducativas em meio aberto.  

A maioria dos jovens que praticaram ato infracional vivenciam com suas famílias, 

contextos de vulnerabilidade social, tais como, baixa escolarização, baixa renda, exclusão do 

mercado formal de trabalho, vinculação a grupos rivais e disputas territoriais e ausência de 

proteção por parte do Estado (Coelho & Rosa, 2013; Scisleski et al, 2015).  Trata-se então de 

um tema complexo, que necessita da análise de diversos campos do conhecimento e da 

efetivação de diversas políticas públicas, principalmente as voltadas para a infância e 

juventude.  

Ao abordar as políticas públicas voltadas para o jovem que praticou ato infracional, 

tem-se as medidas socioeducativas como resposta do Estado, organizadas pelo SINASE. Estas 

devem ser pautadas sobre um planejamento pedagógico com vistas a responsabilização do ato 

infracional e construção de novos projetos de vida. Nesse sentido, conhecer os significados e 

sentidos atribuídos na vivência do cumprimento das medidas socioeducativas e os elementos 

que contribuem para a construção de projetos de vida, a partir da voz dos jovens, contribuem 

para a reflexão de como estas vem sendo executadas seguindo o projeto pedagógico e se a sua 
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execução se aproxima ou se afasta dos objetivos do ECA e do SINASE. A literatura sobre o 

tema apresenta aspectos positivos e negativos no que se refere a vivência das MSE e as 

contribuições desta para a construção do projeto de vida dos jovens.  

Um dos aspectos mais elencados pela literatura sobre jovens em cumprimento de 

medida socioeducativa é a importância atribuída a profissionalização, seguida da 

escolarização. Sobre a profissionalização, os autores Aranzedo e Souza (2007) e Muller, 

Barboza, Oliveira, Santos e Paludo (2009), identificaram que os jovens destacaram que a 

qualificação profissional dá sentido ao tempo em que permanecem cumprindo a medida, além 

de proporcionar condições para uma mudança de vida após o cumprimento da MSE através 

do trabalho. É através da formação profissional que os jovens adquirem a chance de inserção 

no trabalho, o qual representa o meio de sobrevivência para si e para suas famílias (Pessoa & 

Alberto, 2015).  

Com relação a escolarização, de acordo com Dias (2013), os jovens apontam que 

estudar e ir à escola são importantes para que no futuro estes possam ter uma melhor condição 

de vida. Para os jovens, a conclusão dos estudos constitui um elemento que pode facilitar a 

entrada no mercado de trabalho, além de favorecer a colocação em melhores postos de 

trabalho e contribuir para ascensão social (Baquero, Lemes & Santos, 2011).  

Tais aspectos são discutidos por Leal e Mascagna (2016) ao discorrerem sobre o 

desenvolvimento da juventude a partir da teoria histórico-cultural. As autoras analisam que as 

atividades dominantes que se impõem a juventude estão relacionadas a educação e ao 

trabalho, que tem se caracterizado como necessidades impostas pela sociedade. Porém 

defendem que esses aspectos se constituem como componentes fundamentais para a formação 

omnilateral do jovem, ou seja, correspondem a elementos que contribuem para o 

desenvolvimento integral do homem. Nesse sentido, a educação relaciona-se não com a mera 

reprodução técnica de habilidades, mas com o desenvolvimento da consciência da realidade, 
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sendo o trabalho o elemento formador dessa integralidade ou omnilateralidade (Leal & 

Mascagna, 2016) 

A profissionalização e escolarização, além de proporcionarem a inserção no mercado 

de trabalho, podem contribuir com o afastamento dos atos infracionais (Silveira et al, 2015), 

na construção da identidade dos jovens (Mendes, 2008; Neto Brady, Freitas, Monteiro & 

Aquino, 2010) e constituir-se como uma atividade socialmente aceita (Jacobina & Costa, 

2007).  

A profissionalização, ao lado da escolarização, é um dos eixos que contribuem para a 

reinserção social do jovem que cometeu ato infracional, expressa como direito no ECA e no 

SINASE, mas elas necessitam estar atreladas a outros fatores (Muller et al, 2009; Souza & 

Costa, 2012; Sehn, Porta & Siqueira, 2013). Neto et al (2010), mostram que para os jovens, 

não basta apenas obter um emprego, mas essa inserção no mercado de trabalho, precisa vir 

acompanhada de êxito profissional e apresentar maiores vantagens e recompensas do que a 

trajetória infracional.  Isso porquê, a escolha de uma profissão e a inserção no trabalho vão se 

constituir na juventude como elementos que se caracterizam pela realização pessoal e que 

impulsionam o projeto de vida e o próprio desenvolvimento do jovem (Leal & Mascagna, 

2016).  

Além disso, algumas atividades ofertadas não correspondem ao interesse dos jovens 

ou se distanciam das possibilidades concretas com as quais estes irão se deparar em suas 

comunidades, impedindo o êxito do projeto socioeducativo (Muller et al, 2009; Silveira et al, 

2015). Corroborando com isso, Souza e Venancio (2011) acreditam, que mesmo ao serem 

ofertados cursos profissionalizantes de boa qualidade, estes não garantem a posterior 

colocação no mercado de trabalho, pois, a passagem pelas medidas socioeducativas constitui-

se em uma marca que acompanha o jovem, representando um empecilho para sua inserção em 

outros espaços.  
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Sobre a escolarização, o SINASE estabelece a obrigatoriedade da inserção dos jovens 

em cumprimento de medida socioeducativa na rede pública de educação. No entanto, quando 

se analisa as vivências dos jovens em cumprimento de determinadas medidas socioeducativas, 

percebe-se que não são todos que estavam frequentando a escola. Neto et al (2010) e Oliveira, 

Voltolini e Costa (2016), situam que a evasão escolar acompanha um número significativo de 

jovens que estão cumprindo a medida de semiliberdade e discutem que a evasão constitui um 

dos fatores que contribuem para que os jovens pratiquem novamente atos infracionais, além 

de dificultar a construção de um novo projeto de vida.  

No entanto, a inserção escolar dos jovens que cumprem MSE de internação não ocorre 

sem dificuldades, visto que as escolas das instituições necessitam se adaptar a dinâmica 

institucional (Gualberto, 2011). Neto et al (2010) levantam ainda as dificuldades em realizar 

matriculas na rede regular de ensino, como o preconceito da equipe gestora das escolas ao 

recusar a realização das matrículas que afirmam que a presença de jovens em cumprimento de 

MSE será uma má influência para os demais estudantes.  

Nesse sentido, as autoras apontam ainda ineficácia das políticas públicas de proteção, 

que negaram os direitos de crianças e jovens e que permanecem ausentes na trajetória de vida 

dos jovens que cumprem e cumpriram medidas socioeducativas (Souza e Venancio, 2011). 

Outro aspecto apresentado pela literatura, refere-se a relação dos jovens em 

cumprimento de MSE com as famílias. Os autores Aranzedo e Souza (2007), Neto et al, 

(2010) e Souza e Costa (2012) ao entrevistar jovens em cumprimento de MSE analisaram que 

estes percebem a participação das famílias como algo que contribui positivamente com o 

cumprimento da medida, tanto na internação como na semiliberdade, atuando como suporte 

emocional e afetivo. Além desse fator, o cumprimento da MSE está relacionado aos jovens 

avaliarem que assim não causarão mais decepção aos seus familiares (Souza & Costa 2012).  
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No entanto, Medeiros e Paiva (2016) identificaram dificuldades no acesso das famílias 

às unidades de internação, seja por questões financeiras, pela distância ou pela suspensão das 

visitas. Outro aspecto é utilização da revista íntima vexatória que causa constrangimento aos 

familiares, principalmente porque, em sua maioria, são mães e companheiras dos jovens que 

estão presentes na MSE (Gomes & Conceição, 2014). 

Muller et al (2009), ao entrevistar jovens em cumprimento de medida de internação, 

identificou que para eles, a disciplina e o cumprimento das regras da instituição, a relação 

com a escola e a participação nas atividades ofertadas assumem um lugar central, ao 

refletirem sobre a medida. O respeito às regras e o bom comportamento são meios para os 

jovens obterem alguns benefícios, como progressão ou liberação da medida e saídas 

sistemáticas para a residência das famílias (Muller et al, 2009). Por outro lado, o 

descumprimento das normas institucionais traz como consequências a aplicação de uma 

sanção disciplinar, que se caracteriza pela dupla punição dos jovens durante o cumprimento 

da MSE (Neves, 2016), quase sempre acompanhadas de violência, através de agressões 

verbais e físicas, geralmente, por parte dos profissionais da instituição, entre outras violações 

de direitos, tais como isolamento do jovem, suspensão de visitas familiares e de participação 

em atividades (Amorim, 2013; Silva e Andrade, 2016).  

A presença da violência nas unidades de internação corresponde a transferência do 

modelo prisional adulto aos jovens que estão cumprindo MSE. Neste formato, a dinâmica 

institucional e as ações dos agentes socioeducativos se confundem com a prática de agentes 

prisionais (Silva & Andrade, 2016). 

Nesse sentido, Souza e Costa (2012), questionam o processo de significação 

proporcionado pelas medidas e a redução destas apenas ao cumprimento da disciplina, sem 

representar mudanças significativas na construção de uma nova experiência de vida. Afirmam 

que as medidas socioeducativas devem provocar nos jovens, reflexões sobre a trajetória de 
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vida, sobre o que está acontecendo em suas vidas e sobre as perspectivas de futuro, 

enfatizando o caráter pedagógico das medidas. Problematizam ainda, o lugar da 

profissionalização nas medidas, destacando que esta atividade deve estar atrelada ao sentido 

da ressignificação do ato infracional em suas vidas, como possibilidade de mudança e 

construção de outras possibilidades (Souza & Costa, 2012).  

Para os autores Aranzedo e Souza (2007), o cumprimento de medida de internação, 

para os jovens é significado como algo ruim, associado a ausência de liberdade e ociosidade 

(Conceição & Onofre, 2013), não possibilitando reflexões positivas sobre a medida 

socioeducativa e gerando sentimentos de raiva, revolta e sofrimento. Além disso, refletem que 

a internação traz restrições e que vivenciam a sensação de perda de tempo e da sua juventude 

na instituição (Stecanela & Kuiava, 2012). Quando a MSE não proporciona outras 

possibilidades de significação e sentido, a medida se resume a uma punição na qual os jovens 

são obrigados a cumprir mediante determinação judicial (Souza & Venancio, 2011).  

Outros autores, como Muller et al (2009), no entanto, identificaram que apesar da 

MSE de internação ser significada como uma vivência negativa. Embora pontuem essa 

avaliação, contraditoriamente, para alguns jovens essa medida provocou reflexões sobre o ato 

infracional e ajudou com que estes retornassem a escola, além de fornecer atendimento 

psicológico e de outras especialidades. 

Aranzedo e Souza (2007) e Nardi e Dell’Aglio (2013) também identificaram que os 

jovens analisam a medida de internação como ruim. Contraditoriamente, também 

identificaram que apesar dessa avaliação negativa, a MSE de internação tem atuado como 

medida de proteção para os jovens, pois estes são encaminhados a um ambiente fechado e 

distante do território de origem, funcionando como um ambiente seguro, e que fora dele, os 

jovens poderiam ser envolver em atos infracionais mais graves, ou mesmo morrer. Porém, 

essa suposta proteção não se estende após o cumprimento da medida de internação, e por não 
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serem trabalhados os aspectos protetivos na comunidade de origem dos jovens, estes ficam 

expostos mais uma vez aos riscos e ameaças (Jacobina & Costa, 2011; Jimenez e Frasseto, 

2014).  Nesse sentido, alguns autores problematizam o projeto socioeducativo da internação e 

a possibilidade de significar como proteção em um sentido mais amplo e que corresponda aos 

direitos expressos no ECA (Muller et al, 2009).  

Na medida de internação, os jovens são encaminhados a unidades fechadas, 

permanecendo distante de suas famílias e de seu território comunitário. Diante desse aspecto, 

o SINASE destaca que as medidas em meio aberto devem ser priorizadas, enquanto que as 

medidas de restrição de liberdade somente deverão ser aplicadas em casos extremos, pois as 

primeiras garantem o direito a convivência familiar e comunitária (Coelho & Rosa, 2013). 

Quanto as demais medidas socioeducativas, Coelho e Rosa (2013), ao analisar as 

representações sociais de jovens sobre a Liberdade Assistida (LA) no Espirito Santo, 

identificaram que alguns jovens atribuíram um sentido positivo à LA, pois esta ofertou cursos 

que proporcionaram aprendizagem, realização de diversas atividades, como de esporte e lazer. 

Contraditoriamente, Souza e Costa (2012), ao analisar o significado que alguns jovens 

atribuíam para a experiência do cumprimento da internação e da liberdade assistida (LA) no 

Distrito Federal, observaram que estes consideraram que a LA trouxe poucas contribuições, 

resumindo-se à assinatura da frequência nos encontros com a equipe técnica, com pouca 

participação da família, pouca oferta de oficinas e permanecendo a evasão escolar, enquanto a 

medida de internação ofertava oficinas. 

Teixeira (2014) discute que a limitação das MSE de Liberdade Assistida a simples 

assinatura da presença é uma consequência da ausência do caráter de responsabilização da 

medida, que não imprime a esta a devida importância ao ato infracional cometido e os deveres 

do jovem em cumpri-la. As MSEs em meio aberto constituem-se em medidas que dependem 

da participação voluntária do jovem. Ou seja, mesmo com a determinação do poder judiciário 
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de seu cumprimento, para cumpri-las, o jovem permanece em seu território e se dirige ao local 

de referência (Gomes & Conceição, 2014).   

Nesse aspecto, Souza e Costa (2012) e Zappe e Ramos (2010) discutem as 

contradições derivadas da ineficiência da execução das medidas em meio aberto, destacando 

que apenas a internação está sendo aplicada sem o prejuízo dos demais direitos (inserção na 

rede regular de ensino, oferta de cursos profissionalizantes, retirada de documentação). 

Segundo Souza e Venancio, (2011), a LA deveria representar a medida com mais chances de 

provocar mudanças positivas na vida dos jovens, pois ela afirma o caráter pedagógico de 

orientação e auxílio junto a família e a comunidade do jovem. Sendo assim, o atendimento 

prestado ao jovem é realizado sem que este precise ser afastado do convívio familiar e 

comunitário, aproximando o projeto de vida do contexto de vida do jovem e sua família.  

O SINASE estabelece a desaprovação da conduta infracional, sendo assim, as medidas 

socioeducativas, devem estimular a ressignificação do ato infracional. São os significados e 

sentidos construídos na trajetória de vida e no cumprimento da medida que assumem maior 

peso para se iniciar a construção de um novo projeto de vida. Os jovens avaliam que as 

conquistas e o status provenientes do ato infracional são efêmeras e instáveis, o que também 

se reflete nas relações de amizades construídas através deste. De um lado, indicam a 

fragilidade das relações sociais, que ora se fazem presentes, ora se ausentam como pontos de 

apoio aos jovens, e de outro apontam esta efemeridade, traduzida banalização da morte de 

jovens que vivenciam esse contexto (Gomes & Conceição, 2014).  

Tais acontecimentos provocam reflexões que fazem com que os jovens avaliem a 

trajetória infracional e reconstruam outros projetos de vida. A valorização do status social e 

das conquistas decorrentes do ato infracional cedem lugar a valorização dos vínculos 

familiares e afetivos (Gomes & Conceição, 2014). 
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1.4 O projeto de vida para os jovens em cumprimento de medida socioeducativa  

 

Pensar sobre o projeto de vida de jovens em cumprimento de medida socioeducativa é 

tratar sobre as projeções futuras que tais jovens podem construir, para além do ato infracional. 

Ou seja, as instituições que ofertam as medidas socioeducativas, ao cumprir com o objetivo 

socioeducativo de reinserção social, devem permitir ao jovem, superar as circunstâncias 

anteriores que o levaram ao ato infracional e possibilitar outras oportunidades que favoreçam 

o exercício da cidadania e a garantia dos direitos.  

Para Sehn, Porta e Siqueira (2015), os jovens em cumprimento de MSE de 

semiliberdade compartilham de expectativas em relação ao futuro, que são facilitados pela 

oferta de oportunidades das instituições. Os jovens compartilham significados e constroem 

sentidos através das vivências nas medidas socioeducativas que repercutem em seu projeto de 

vida. 

Segundo Neto et al (2010) e Silveira et al (2015), os jovens que projetam o futuro a 

partir das reflexões oportunizadas durante o cumprimento das medidas, revelam expectativas 

positivas, destacando-se a inserção no mercado de trabalho, a permanência nos estudos, o 

retorno a convivência familiar, seja com os pais ou com os/as companheiros/as e filhos/as. 

Muller et al (2009) discutem que a presença das famílias é fundamental na construção do 

projeto de vida, sendo necessária sua participação durante e após o processo de cumprimento 

das MSE. 

Outro aspecto na construção do projeto de vida refere-se ao vínculo com a equipe 

técnica e socioeducadores que, através do acompanhamento do jovem, deve proporcionar a 

reflexão de várias dimensões da vida dos jovens, colocando-se como fator de 

responsabilização e como possibilidade de construir outras condições de vida (Coelho e Rosa, 

2013; Silveira et al, 2015).  
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Entretanto, no que se refere o modelo de atendimento da psicologia, aplicado nas 

políticas de atendimento para a infância e juventude, verifica-se que este ainda tem se 

pautado, majoritariamente no modelo clínico, individual, em que o ato é visto como 

decorrência da personalidade dos sujeitos. Como decorrência, sobressai-se uma atuação 

voltada a prática do aconselhamento e da disciplinarização sujeitos, em que não são 

visualizadas ações voltadas para a promoção do protagonismo dos sujeitos (Rosa & Vicentin, 

2010; Scisleski, Gonçalves & Cruz, 2015; Macêdo, Alberto, Santos, Souza e Oliveira, 2015).    

Sehn, Porta e Siqueira (2015) discutem ainda que o projeto de vida para os jovens em 

MSE de semiliberdade funciona como um fator de proteção, que é pensando em curto e longo 

prazo. A curto prazo, pois está ligado a inserção e interesse do jovem em se vincular as 

oportunidades ofertadas, como a realização de um curso ou o exercício de um trabalho, e a 

longo prazo, quando refletem sobre a estabilidade e reconhecimento profissional e 

constituição de uma família (Aranzedo & Souza, 2007).  

Porém, nem todos jovens conseguem visualizar o futuro diferente de sua trajetória e 

construir seu projeto de vida a partir das medidas socioeducativas. Gomes e Conceição 

(2014), discutem que alguns jovens que praticaram ato infracional não elaboram seus projetos 

de vida diante do contexto de exclusão social em que vivem e que essa falta de perspectiva faz 

com que alguns parem de estudar.  

Silveira et al (2015) mostrou que alguns jovens refletem sobre as incertezas em 

relação ao futuro, não construindo expectativas, expressando forte vínculo com o tráfico de 

drogas ou com seu uso, seja pela facilidade em conseguir dinheiro ou pela dependência 

química não trabalhada a partir de uma perspectiva de redução dos danos (Vicentin, Assis & 

Joia, 2015; Vicentin, 2016). As dificuldades em concretizar a mudança de vida, indicam a 

permanência da vulnerabilidade no contexto de vida desses jovens não modificada pela 

intervenção das políticas públicas (Neto et al, 2010; Silveira et al, 2015). Os jovens que 
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cometeram ato infracional, revelam que este possibilita o acesso fácil as armas e dinheiro, 

proporcionado status e aumentando as possibilidades de consumo (Coelho e Rosa, 2013).  

Para Silveira et al (2015), o futuro é considerado por alguns jovens como algo distante 

das possibilidades disponíveis e a perspectiva de construir algo diferente é encarada como 

inatingível. As MSE não atingem o objetivo de propiciar aos jovens a construção de metas 

definidas, onde são traçados os meios para atingi-las, e como consequência o projeto de vida 

se torna vago.  

Essa ausência de perspectivas é geradora de angústias, o que pode contribuir para que 

os jovens reincidam no ato infracional. Sehn et al, (2015) discutem ainda, que os jovens que 

afirmam não construir seu projeto de vida, realizam as atividades colocadas pelas instituições 

apenas por seu caráter obrigatório, sobressaindo o significado de sanção da medida em 

detrimento do projeto pedagógico de ressocialização de acordo como ECA (Aranzedo & 

Souza, 2007). 

Ao se tratar do projeto de vida, sua construção deve apontar para o futuro, 

considerando-se os aspectos negativos e positivos do passado, ou seja, da trajetória 

infracional, e os elementos presentes, ou seja, o que a medida socioeducativa pode oferecer 

enquanto possibilidade para a mudança de vida dos jovens. Sobre estes aspectos Gomes e 

Conceição (2014) discutem que os jovens significam o passado como um período negativo 

em suas vidas, enquanto o presente, situado no cumprimento da MSE, representa um período 

de moratória e culpa, o qual é utilizado para repensar a trajetória de vida e idealizar o futuro. 

Nesse sentido, o futuro é tido por alguns jovens como incerto, vago, pois, os elementos do 

presente não são vistos como aspectos que proporcionarão a construção do projeto de vida. 

Dessa forma, as medidas socioeducativas têm papel fundamental na construção dos objetivos 

presentes, devendo permitir a ressignificação do ato infracional e estimular o desejo de 
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mudança nos jovens, de modo que estes possam protagonizar outro projeto de vida (Gomes & 

Conceição, 2014; Silveira et al, 2015).  

Nesse sentido, para produzir mudanças, a medida socioeducativa deve expressar sua 

missão socioeducativa, de modo que o projeto pedagógico proporcione aos jovens a reflexão 

sobre seus direitos e deveres. Coelho e Rosa (2013) situam que alguns jovens, quando se 

queixam que a medida socioeducativa não produziu mudanças em suas vidas, relatam que ela 

não lhes apresentava nada, evidenciando o desejo desses jovens de que a MSE ofertasse algo 

significativo para eles. Ressaltam que o sentido da educação elencado pelos jovens não está 

diretamente ligado a escolarização, assumindo um caráter mais amplo, incluindo a 

responsabilização, o protagonismo e a cidadania. 

Apesar da maioria dos projetos de vida estarem relacionados a profissionalização e a 

escolarização, Gomes e Conceição (2014) mostraram que alguns jovens refletem que ao 

término da medida socioeducativa não darão continuidade nos estudos ou nos cursos 

profissionalizantes, pois fora das medidas, ao se deparar com o contexto anterior, não 

conseguirão executá-las, apesar de refletirem que a escolarização é um fator importante para a 

construção do projeto de vida. No entanto, ao discutirem sobre o que a escola proporciona 

para essa construção, avaliam que as escolas não oferecem o suporte necessário para efetivar 

as mudanças desejadas e tampouco garante que os jovens tenham uma colocação no mercado 

de trabalho. 

Um dos aspectos que contribuem para esse novo afastamento é o preconceito da 

sociedade. Silveira et al (2015) avaliam que as medidas socioeducativas atuam como uma 

marca que acompanhará os jovens em toda a vida, gerando julgamentos em sua comunidade e 

dificultando a possibilidade de conseguir um emprego, mesmo que a MSE, de acordo com a 

legislação, não conste como antecedentes criminais.  
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Algumas autoras (Zappe & Dias, 2011) discutiram que para alguns jovens há grande 

possibilidade em reincidir ao término do cumprimento da MSE, pois estes, ao retornarem ao 

seu contexto anterior diante dos fatores que o colocaram em situação de risco, poderão 

praticar novos atos infracionais. As autoras identificaram, através da consulta ao Sistema de 

Consultas Integradas da Superintendência de Penitenciários no município de Santa Maria/RS, 

que 389 jovens haviam sido presos em unidades prisionais adultas após terem cumprido a 

medida socioeducativa de internação e que 471 jovens tiveram mais de um ingresso em 

unidades de internação deste município (Zappe & Dias, 2011). Tais consequências revelam o 

esvaziamento do sentido da MSE, pois esta, deverá garantir seu objetivo de responsabilização 

e integração social, em um sentido amplo, qual seja, propiciar condições para que os jovens 

possam se desenvolver, criar novos projetos de vida e superar as condições anteriores que 

culminaram no ato infracional.  

Para a concretização do projeto de vida é necessário então, avaliar as expectativas de 

cada jovem, de modo que contemplem seus desejos e dificuldades, oferecendo o suporte 

necessário para sua efetivação (Silveira et al, 2015). Sehn, Porta e Siqueira (2015) e Muller et 

al, (2009), discutem ainda, a necessidade de programas para o acompanhamento de egressos, 

para que os jovens, após o cumprimento das medidas possam dar continuidade ao projeto 

iniciado durante o cumprimento.  

 

1.5 Plano Individual de Atendimento (PIA): instrumento impulsionador do projeto de 

vida 

 

 O SINASE estabelece que as medidas socioeducativas de prestação de serviços à 

comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação sejam executadas de acordo com 

a elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA). O PIA é um “instrumento de 
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previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente” que está 

em cumprimento de medida socioeducativa (SINASE, 2012, art. 52).  

 Para o SINASE, o PIA é uma ferramenta fundamental para a execução da MSE e 

objetiva qualificar o atendimento prestado ao jovem. Constitui-se em um instrumento 

pedagógico, cuja função é direcionar as ações da MSE para cada jovem. Sua elaboração deve 

ser feita pela equipe técnica de referência do programa de atendimento, com a participação do 

jovem e de seus pais ou responsáveis, no qual são estabelecidas, metas e procedimentos a 

serem realizados e cumpridos pelos jovens, considerando sua história de vida e seu projeto 

futuro (Mafra, 2012; Teixeira, 2014).  

As metas estabelecidas no PIA dizem respeito ao presente e ao futuro do jovem. São 

descritas as ações a serem realizadas durante e após o cumprimento da medida em diversas 

áreas da vida do jovem, contemplando a inserção na rede regular de ensino, o atendimento à 

saúde, a profissionalização, o apoio e a participação familiar (SINASE, 2012). Por se tratar de 

um Plano, a elaboração do PIA exige o estabelecimento das metas prioritárias da vida do 

jovem, considerando o tempo de aplicação de cada MSE, para então serem abordadas as 

metas a médio e longo prazos, ou seja, é voltado para o presente e o futuro do jovem.  

Teixeira (2014) reflete que a análise das condições atuais e reais de cada jovem é 

crucial, pois sem essa observação o PIA tende a ser um plano idealizado, e, portanto, pode 

fracassar. Essa idealização é também refletida quando são estabelecidas inúmeras metas para 

o jovem, sem que este possa concretizá-las no período de cumprimento da MSE, gerando 

frustações para os envolvidos. Nesse sentido, Teixeira (2014) afirma a importância de 

considerar o princípio da parcimônia na construção do PIA.  

O plano deve ser elaborado de acordo com as necessidades e potencialidades de cada 

jovem, sendo exclusivo, e por isso, denomina-se individual. O fato do atendimento ser 

individualizado ou personalizado possibilita o melhor acompanhamento de sua execução e 
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avaliação das lacunas existentes (Moreira, Albuquerque, Rocha, Rocha & Vasconcelos, 2015) 

além de evitar a massificação do atendimento aos jovens.  

Deve considerar a história de vida de cada jovem, seus desejos e a possibilidade de 

efetivá-los e por isso a sua participação ser fundamental. O atendimento deve pautar-se na 

construção de vínculos entre o jovem e os técnicos de referência, de modo que se estabeleçam 

relações de confiança e compromisso com a elaboração, execução e avaliação do PIA (Mafra, 

2012; Teixeira, 2014).  

Teixeira (2014) problematiza que no cumprimento da MSE, o vínculo entre o técnico 

de referência e o jovem é essencial para a construção do projeto de vida. O vínculo possibilita 

que o jovem tenha confiança no técnico de referência e entenda o plano como algo que fará 

parte da sua vida. Ao ser construído com a participação do jovem, de forma dialógica, rompe 

com a prática mecânica e burocrática que se caracteriza pelo preenchimento de um formulário 

(Costa & Santos, 2014).  

Teixeira (2014) discute a importância de se realizar uma avaliação ao fim da medida 

de modo que o jovem possa refletir sobre os objetivos alcançados e o que ainda necessita ser 

realizado, incentivando a continuidade do plano pelas demais instituições da rede. O PIA é 

um instrumento que orienta a execução da MSE e reflete o projeto pedagógico das instituições 

e programas, e por isso é o documento central para os técnicos de referência, jovens, famílias 

e para o SGD, capaz de apontar inclusive as falhas da rede de atendimento (Moreira et al, 

2015). 

Teixeira (2014) e Moreira et al (2015) discutem a importância da realização do Estudo 

de Caso para a elaboração do PIA. O estudo de caso agrega o conjunto de informações 

obtidas por várias outras ferramentas, tais como a visita domiciliar, as escutas com a família, 

com os jovens e com as instituições pelas quais o jovem passou e significa um momento de 

encontro entre vários profissionais. 
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Mafra (2012) e Moreira et al, (2015), discutem que na execução do PIA, é crucial o 

acompanhamento da rede de serviços e instituições do Sistema de Garantia de Direito e que 

esse acompanhamento, para além do simples encaminhamento formal e burocrático, exige 

atenção e monitoramento constante da execução da MSE de modo que sejam garantidos os 

direitos dos jovens, estando aberto para avaliações e modificações.  

Para Teixeira (2014), a MSE apresenta uma dupla função objetivando a 

responsabilização do jovem, situando-se entre a sanção e a função educativa e revelando o 

imenso desafio de estar entre esses dois imperativos. Para Francischini e Campos (2005), esse 

“duplo caráter” das medidas socioeducativas tem como objetivo a responsabilização dos 

jovens pelo ato infracional praticado, ao mesmo tempo em que deve oportunizar outras 

possibilidades para esses sujeitos e, assim evitar a reincidência.  Nesse sentido, essa dualidade 

presente na execução das MSE também deve ser trabalhada no PIA, de modo que a sanção da 

medida não seja esquecida, pois, é fundamental que o jovem reflita sobre o ato infracional e 

entenda a gravidade deste, assim como as consequências do descumprimento da medida 

aplicada (Teixeira, 2014). 

Porém, o que se observa na execução é que a sanção tem assumido nas medidas 

socioeducativas de internação exclusivamente um caráter punitivo, similar ao da pena 

aplicada aos adultos em estabelecimentos prisionais. Porém, Francischini e Campos (2005) 

defendem que a função da MSE é promover “uma ação pedagógica sistematizada que é 

visada, mesmo quando se trata de medida de privação de liberdade” (Francischini & Campos, 

2005, p. 269), a qual deve objetivar a reintegração social, o fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários e o projeto de vida dos jovens.  

Teixeira, (2014) e Moreira et al, (2015) afirmam que o PIA representa uma inovação 

no atendimento ao jovem por incentivar a sua participação ativa, seu atendimento integral e 

estabelecer as condições para a sua responsabilização, de modo que este entenda o real 
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significado da aplicação da MSE, e assim possa refletir sobre as consequências do ato 

infracional, sobre seu passado, as condições presentes e estabelecer metas para o futuro.  

Teixeira (2014) e Moreira et al, (2015) discutem ainda a importância de estimular o 

protagonismo do jovem na construção de seu PIA, problematizando a redução do plano às 

metas de escolarização e profissionalização que assumem a tônica de quase todas as medidas 

socioeducativas, seja no meio aberto ou fechado.  Em algumas instituições, o registro tem se 

resumido ao controle dos jovens, transformando o PIA em um instrumento de vigilância que 

será submetido ao Judiciário onde são avaliadas as condutas do jovem durante o cumprimento 

da MSE (Mafra, 2012). Nesse sentido, Moreira et al (2015) afirmam a importância de 

considerar a centralidade das ações no jovem, pois o PIA deve ser feito por e para este, 

rompendo assim a objetificação e normatização colocada pela burocratização do instrumento 

ao ser submetido ao Judiciário. 

A utilização do PIA vem apresentando diversas dificuldades, desde a sua elaboração e 

execução, referentes a inclusão das famílias, a participação do próprio jovem, às dificuldades 

de atender os desejos dos jovens com o que a rede de serviços pode ofertar, a insuficiência  de 

recursos humanos e a falta de qualificação dos profissionais para elaborarem o plano, a 

redução do PIA a execução de tarefas impostas, o tempo previsto para a elaboração do plano e 

a submissão ao Judiciário, que burocratiza a tarefa e cristaliza o instrumento (Moreira et al, 

2015).  

Tais dificuldades foram observadas na pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de 

Justiça, divulgadas no Panorama Nacional da Execução das Medidas Socioeducativas de 

Internação (Brasil, 2012a) em que foram analisados 14.613 processos de execução de MSE de 

internação. Verificou-se que apenas 5% do total dos processos continham informações sobre 

o PIA. Verificou-se ainda a não elaboração do PIAs em 77% dos processos analisados. No 

caso da região Nordeste, em apenas 0,5% dos processos analisados foi identificada a 
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utilização do PIA. Scisleski, Bruno, Galeano, Santos e Silva (2015) discutem que essa 

subutilização do PIA pelas unidades de execução dificulta a implementação do SINASE e a 

possibilidade dos jovens em construir seu projeto de vida, reproduzindo a lógica vigente no 

sistema prisional adulto.  
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CAPÍTULO II   

PERSPECTIVA TEÓRICA 

... todas as funções psíquicas superiores são relações 

interiorizadas de ordem social, são o fundamento da 

estrutura social da personalidade. Sua composição, 

estrutura genética e modo de ação, em uma palavra, toda 

sua natureza é social; inclusive quando ao converter-se 

em processos psíquicos seguem sendo quase sociais.  

 

(Vigotski, 1931/1995, p. 151 - Obras Escogidas – III).  
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Neste capítulo serão apresentadas as categorias teóricas “vivência”, “sentido” e 

“projeto de vida”. Tais categorias estão fundamentadas na perspectiva da Teoria Histórico-

Cultural de Vigostki. A perspectiva histórico-cultural busca superar o reducionismo presente 

nas correntes empiristas e idealistas, que limitam o estudo da psicologia ora aos aspectos 

internos da mente, ora aos aspectos externos. Considera então o sujeito em sua totalidade, 

integrando os elementos internos e externos e a relação deste com a sociedade. Para essa 

perspectiva, o homem é um ser histórico e cultural que constrói a realidade ao mesmo tempo 

em que é construído por esta (Freitas, 2002). 

A teoria histórico-cultural parte do pressuposto que a construção do conhecimento 

pelo sujeito ocorre através de sua participação ativa no mundo, realizada através da mediação 

simbólica entre o sujeito e a realidade. A relação do homem com o mundo não é uma relação 

direta, mas uma relação mediada por elementos simbólicos que são construídos em um 

ambiente sociocultural (Veronezi, Damasceno & Fernandes, 2005). Para Vigostki, o 

desenvolvimento humano não ocorre apenas devido a forças internas, biológicas, nem 

tampouco são reguladas exclusivamente por forças externas, mas através da atividade social, 

mediada pelos instrumentos interpostos entre o sujeito e a ação, que impulsionarão o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Tais funções emergem primeiramente 

em um nível social e depois no nível individual, ou seja, tem início enquanto categoria 

interpsíquica e posteriormente como intrapsíquica, sendo interiorizadas pelos sujeitos (Facci, 

2004; Mascagna, 2009). 

 2.1 Vivência 

 

A categoria vivência é de extrema importância na obra de Vigostki. Ela expressa as 

relações entre os processos psíquicos individuais e o meio social. Sua conceituação, no 
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entanto, é complexa e de difícil definição, pois sofreu transformações ao longo da obra de 

Vigostki (Toassa & Souza, 2010). 

Segundo Toassa e Souza (2010), o termo vivência emerge na obra de Vigostki, 

relacionada a diversos processos psicológicos no desenvolvimento humano. Tal fato 

acompanha a etimologia da palavra perejivânie que corresponde a própria existência do 

sujeito. É um conceito que traduz a ideia de processo e ao mesmo tempo de produto, 

relacionado a interpretação pessoal da relação sujeito e meio social.  

Na obra de Vigostki, o conceito de vivência aparece com sentidos diferentes, embora o 

segundo guarde algumas características do primeiro. Em um primeiro momento, a vivência 

tem um sentido mais próximo das emoções e distante dos aspectos racionais e corresponde a 

um processo psicológico em que a relação entre sujeito e objeto tem um forte impacto para o 

sujeito, pois trata-se de um acontecimento marcante, relacionando-se aos conflitos entre 

processos racionais e irracionais. As vivências não correspondem diretamente aos 

acontecimentos do mundo exterior, mas sim aos sentidos elaborados pelo sujeito após a 

experiência, vinculando-as aos sentimentos e sensações (Toassa & Souza, 2010). 

 No segundo momento, Vigostki modifica o olhar para as vivências, incluindo a ação 

do pensamento junto as emoções, minimizando um pouco a intensidade do impacto 

emocional. Nesse momento, Vigostki, ao estudar a consciência, o faz sem reduzi-la a um 

sistema exclusivamente racional, pois parte da vivência enquanto unidade de análise 

sistêmica, e, portanto, agrega tanto os aspectos racionais (pensamento) como irracionais 

(emoções e sensações) (Toassa & Souza, 2010).  

 As mudanças nos conceitos estudados por Vigostki sofrem influência do marxismo, 

que torna-se em sua obra uma referência essencial. Vigostki vai elaborando sua teoria 

histórico-cultural dos processos psicológicos superiores, a exemplo da consciência, tomando-

a como sistema. Para esse entendimento, vai tomando como referência também a psicologia 
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da Gestalt, ao utilizar o método subjetivo-objetivo em que se pode utilizar dos pontos de vista 

descritivo e introspectivo para a análise da consciência e da personalidade. Com essas duas 

influencias, sua teoria elenca a importância do todo em relação às partes e a análise das 

relações entre as estruturas que compõem essa totalidade (Toassa & Souza, 2010). 

Aproxima-se da ideia de que os sujeitos interpretam, experienciam, ou seja, vivenciam 

de formas diferenciadas, uma determinada situação objetiva. No entanto, a vivência, ou 

perejivânie, não pode ser reduzida ao termo experiência, que na obra de Vigostki assume 

outro sentido (Souza & Andrada, 2013). As vivências são acompanhadas das emoções e 

sensações do sujeito, e por isso, este jamais se posiciona de forma indiferente diante de uma 

vivência, enquanto que a experiência nem sempre marca o sujeito, desencadeando apenas 

lembranças. Isso significa que os sujeitos podem ter várias experiências ao longo da vida, no 

entanto, nem todas as experiências irão se constituir em vivências. As análises de Vigostki 

buscavam explicar de que forma uma experiência se transforma em vivência para o sujeito 

(Marques & Carvalho, 2014).  

De acordo com Toassa e Souza (2010), para Vigotski, todo processo psicológico 

superior e sua ação no mundo apresentam uma face vivencial. Dessa forma a vivência agrega 

o sentido emocional e interpretativo, integrando os aspectos da vida psíquica. 

 O conceito de vivência corresponde a um verbo imperfectivo, ou seja, que indica uma 

ação inacabada, demonstrando o fluxo de determinado acontecimento, seja no passado, 

pretérito ou futuro, mas que não se pode precisar se este terminará, pois, representa tanto uma 

ação processual, quanto os resultados dessa ação. No caso da vivência, esta inconclusividade 

é também percebida pela necessidade de um complemento, ou seja, “a vivência é sempre 

vivência de algo” (Toassa & Souza, 2010, p. 760).  

 A vivência atua como unidade de análise da relação entre a consciência e o meio e está 

presente desde o nascimento, modificando-se qualitativamente, conforme o desenvolvimento 
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dos demais sistemas psicológicos. O desenvolvimento das vivências impulsiona outra unidade 

de análise da consciência – o processo de tomada de consciência, que por sua vez, está 

relacionado a forma como os sujeitos compreendem o meio e os acontecimentos (Souza & 

Andrada, 2013). 

 Ao abordar os conceitos de sistema e vivência, Vigostki destaca a importância do meio 

social para o desenvolvimento, porém sem reduzir a questão a um determinismo social, pois o 

fazia a partir de uma perspectiva materialista dialética, afirmando a constituição do psiquismo 

através da cultura, distanciando-se das psicologias que dicotomizam o meio e o indivíduo, o 

subjetivo e o objetivo. Para Vigostki, a superação dessa dicotomia poderia ser realizada 

através da utilização dos conceitos de estrutura e sistema (Toassa & Souza, 2010). 

 As vivências vão sendo definidas na obra de Vigostki como unidades de análise da 

relação entre a consciência e o meio e as circunstâncias que a envolvem. A vivência passa a 

ser utilizada como ferramenta para analisar o desenvolvimento da criança e sua relação com o 

meio, atuando como mediadora entre sujeito e meio no processo de tomada de consciência. 

Para Vigostki, no entanto, o meio não corresponde apenas ao ambiente externo, mas aos 

aspectos do ambiente que são subjetivados pelo sujeito. Sendo assim, a vivência é 

desencadeada por uma situação especifica, que Vigostki denominou de Situação Social de 

Desenvolvimento (SSD) e que corresponde a dinâmica entre interno e externo e que tornará 

um evento exterior em um evento psicológico (Souza & Andrada, 2013). Essa dinâmica é 

singular, tornando as vivências únicas para cada pessoa, pois cada pessoa irá atribuir um 

sentido próprio para elas (Marques & Carvalho, 2014).  

Assim, esse conceito vai tomando importância na sua teoria, modificando alguns 

aspectos que se fizeram presentes num primeiro momento, como a oposição entre razão e 

emoção. O conceito então se amplia, contemplando todo o tipo de conteúdo mental, em que se 

inclui as diversas idades e situações da vida. Em sua obra, o conceito de vivência vai sendo 
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utilizado com adjetivos, sendo tratadas como vivências intelectuais, sociais, sensoriais, 

afetivas, etc. (Toassa & Souza, 2010). 

Para Vigostki, “a criança vivencia sua realidade de um modo qualitativamente superior 

com relação à idade antecedente” (Toassa & Souza, 2010, p. 768). No entanto, nem sempre 

essa reestruturação pode ser efetivada no meio social, necessitando de ajustes entre as 

vivências e o meio, o que seria então o aspecto para a emergência das crises do 

desenvolvimento (Souza & Andrada, 2013). Essa ideia é central na teoria histórico-cultural de 

Vigostki, denominada de Lei Genética Geral do desenvolvimento humano, a qual determina 

que todo processo psicológico inicia “em-si, torna-se para-os-outros e depois para-si” 

(Vigotski, 1994 citado por Toassa & Souza, 2010, p. 770).  

O conceito de vivência demonstra assim, que não há prevalência das características 

individuais ou do meio, mas é a relação entre os dois que impulsionam o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores, como a consciência, de forma que cada crise do 

desenvolvimento integra as etapas antecedentes e posteriores (Souza & Andrada, 2013). 

Nessa relação, o meio social, para Vigostki, apresenta sentidos opostos (positivos e negativos) 

na relação da criança com um objeto (Toassa & Souza, 2010). 

A vivência é dinâmica e dialética, processo que relaciona movimento, mudança e 

síntese, elaborados pelos sujeitos no meio social a partir das relações e situações 

experienciadas.  As vivências, no transcurso da ontogênese, passam a articular o núcleo 

interno (representações, ideias, ou seja, os processos mentais singulares) e o núcleo externo (a 

percepção dos objetos), atuando assim como unidade dinâmica da consciência (Toassa & 

Souza, 2010; Souza & Andrada, 2013).  

Essa articulação vai se expressando de forma mais nítida a partir da crise dos sete 

anos. Antes disso, a criança não faz a diferenciação entre sensações internas e externas, e por 

isso, manifesta suas emoções tal como as sente, de forma espontânea. Com a crise dos sete 
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anos, a criança incorpora um fator intelectual ao seu modo de agir, significando de forma 

consciente os acontecimentos ao seu redor, e, portanto, compreendendo suas vivências 

(Vigostki, 1933-1943/2009). Esse salto qualitativo faz com que a criança passe a desenvolver 

novas relações com a realidade e com seus sentimentos e afetos. O fator intelectual 

proporciona que a criança passe a atribuir sentido a sua vivência. Ao se apropriar da 

linguagem, as crianças passam a diferenciar o mundo interno e externo, e então a ter 

consciência de suas emoções e do que lhe afeta (Marques & Carvalho, 2014). Em tal 

mudança, a criança passa a atribuir sentidos mais complexos as suas percepções, que passam 

a ser mediadas por vários fatores, impulsionado o seu desenvolvimento (Souza & Andrada, 

2013).  

Os núcleos interno e externo apresentam predominâncias diferentes em cada vivência, 

sendo algumas mais marcadas pela percepção dos objetos, outras pelos processos mentais dos 

sujeitos. Essa diferença na articulação leva o sujeito a consciência de si e do mundo. Nesse 

sentido, a consciência das vivências é o próprio processo de tomada de consciência (Toassa & 

Souza, 2010).  

A relação entre a vivência e a tomada de consciência ocorre através da linguagem. A 

linguagem é responsável por uma transformação significativa nas relações sociais, em que a 

criança vai se tornando consciente dos outros e de si mesma, formando conceitos e passando a 

atribuir sentidos para si e para o seu meio (Toassa & Souza, 2010). 

Assim, no segundo momento de sua obra, o conceito de vivência vai assumindo o 

caráter de uma ferramenta metodológica a ser utilizada na análise do desenvolvimento 

humano (Toassa & Souza, 2010). Mas além de uma ferramenta, a vivência corresponde 

sobretudo a significação das experiências para os sujeitos, carregadas de conteúdo emocional 

e desencadeadas por uma determinada situação social de desenvolvimento (SSD). A vivência, 

então, poder ser entendida como essa unidade da consciência que revela a personalidade do 
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sujeito e como este manifesta suas motivações, afetos e pensamentos na relação com o meio 

social (Souza & Andrada, 2013). 

Dessa forma, se o desenvolvimento é impulsionado pelas vivências, como a 

experiência das medidas socioeducativas afetam a consciência desses jovens? Busca-se então 

analisar de que forma as vivências proporcionadas pelo cumprimento das medidas 

socioeducativas trazem contribuições para o desenvolvimento desses jovens, trazendo novos 

elementos para a mudança de vida ou construção de projetos vida. 

 

2.2 Sentido 

 

O conceito de sentido constitui-se, na obra de Vigostki, como um divisor de águas. 

Opera como um recurso analítico das investigações dos processos psicológicos superiores, 

como a consciência das práticas sociais e dos processos de significação. Para Vigostki para se 

estudar a consciência é preciso estudar a relação entre pensamento e linguagem, sendo a 

palavra a unidade de análise de relação (Barros, Paula, Pascual, Colaço & Ximenes, 2009).  

 O significado da palavra corresponde a sua generalização ou conceito, compartilhado 

por vários sujeitos. Já o sentido refere às particularidades da linguagem para cada sujeito e se 

desenvolve nas relações sociais. Para Vigostki, o sentido de uma palavra exerce predomínio 

sobre o seu significado. Isso porque, enquanto o significado é público, compartilhado, o 

sentido é único para o sujeito.  Os sujeitos singularizam os signos presentes no discurso 

transformando-os em sentidos permeado por afetos (Souza & Andrada, 2013).   

 O sentido corresponde a soma dos fatos psicológicos que são despertados na 

consciência. É uma formação dinâmica, complexa e fluida, marcado por zonas de estabilidade 

e instabilidade variadas, enquanto que o significado corresponde apenas a uma dessas zonas 



70 
 

do sentido que se apresenta de forma mais estável. No entanto, o significado não é fixo, mas 

se modifica e se desenvolve na ontogênese (Barros et al, 2009).    

 Essa dinamicidade e complexidade permite que os sujeitos modifiquem os sentidos em 

contextos diferentes, possibilitando que a linguagem apresente polissemia. Os sentidos são 

produzidos nas práticas sociais, na relação entre o sujeito e sua experiência no mundo se 

modificam quando mudam os interlocutores e os eventos, assumindo um caráter provisório 

(Costa & Ferreira, 2011).  

O termo sentido, na obra de Vigostki, traz a ideia de integração entre os elementos 

cognitivos e afetivos e rompe como as dicotomias existentes na literatura psicológica sobre o 

interno-externo, social-individual, cognição - emoção, mente-corpo (Barros et al, 2009).    

 A relação entre os processos individuais e coletivos que forjam o sentido são tomadas 

dialeticamente por Vigostki, portanto não se pode pensar na supremacia de um sobre ou outro. 

Ao mesmo tempo em que se toma o sentido como algo singular do sujeito, este deve ser 

entendido como uma produção social, que emergem das interações sociais. Por essa razão, 

não se pode esperar a existência de um “sentido puro” que esteja pronto e acabado no 

pensamento do sujeito esperando para serem exteriorizados, mas que são produtos resultantes 

das interações (Barros et al, 2009).    

  Os sentidos são construídos nas relações sociais e compõem-se de vivências, 

experiências, emoções lembranças que são despertos diante de determinados contextos. A 

cada mudança na situação contextual, o sentido pode modificar-se, pois este é 

plurideterminado e ilimitado (Barros et al, 2009; Souza & Andrada, 2013).  

  Dessa forma, recorre -se ao conceito de sentido, entendo-o como unidade de análise 

das práticas sociais e processos de significação, em que a própria interação entre pesquisador 

e pesquisado é geradora de sentidos para ambos os sujeitos e que no caso dessa pesquisa 
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busca analisar os sentidos atribuídos pelos jovens a experiência de cumprimento das medidas 

socioeducativas (Barros et al, 2009). 

 

2.3 Projeto de vida 

 

A categoria projeto de vida corresponde a construção, por parte do sujeito, de um 

plano de ação, voltado para o futuro, das possibilidades de vir a ser. Relaciona-se ao conceito 

de identidade, contribuindo para a construção desta, a partir de uma perspectiva histórico-

cultural (Mandelli, Soares, & Lisboa, 2010). De acordo com esses autores, a identidade 

corresponde a um processo de construção de si mesmo a partir do contexto histórico-social e 

das relações estabelecidas entre os sujeitos, que está em constante transformação, a qual não 

está dada a priori ou encerrada em determinado período do ciclo vital. As relações entre 

projeto de vida e a construção da identidade, se dão na medida em que os jovens realizam as 

suas escolhas, buscam concretizá-las e atribuem significações aos acontecimentos da vida e d 

a formam como estes se posicionam frente a tais acontecimentos (Mandelli, Soares, & Lisboa, 

2010). 

 A construção do projeto de vida considera as necessidades e possibilidades concretas 

da vida do sujeito, contemplando o presente e as expectativas de futuro. Cada sujeito elabora 

um projeto de vida próprio, singular. É entendido como uma possibilidade de mudança de 

vida, que antecipa o que virá e organiza os elementos do presente (Mandelli et al, 2010). 

 O projeto de vida não se limita apenas as aspirações, mas fundamenta-se nas 

possibilidades concretas que irão conduzir o plano de ação. Através do projeto de vida, os 

sujeitos realizam negociações a partir da realidade, expressando seus interesses e objetivos. É 

a partir do projeto de vida que os sujeitos vão construindo sentido à sua vida e orientando-a 

(Mandelli et al, 2010). 
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O projeto de vida é construído a partir das relações sociais e culturais e das vivências 

dos sujeitos.  Os projetos não são estáticos, mas variam de acordo com as circunstâncias 

apresentadas envolvendo aspectos do contexto cultural, social e econômico e são 

influenciados por diversos outros projetos. Constitui a possibilidade do jovem de projetar o seu 

futuro e organizar os meios para atingi-lo. Representa assim a trajetória de vida a ser traçada 

pelo sujeito (Vigostki, 2006; Maia & Mancebo, 2010).  

Para Vigostki, no desenvolvimento do jovem, algumas atividades tornam-se 

dominantes, sendo modificadas de acordo com os interesses e com as tarefas impostas no 

contexto social. Essa mudança de atividade representa, para Vigostki, um salto qualitativo no 

desenvolvimento do jovem. Na juventude, com o maior desenvolvimento das funções 

psicológicas e a formação de conceitos, os jovens passam a ter um maior controle sobre suas 

ações e interesses, desenvolvem os seus planos para o futuro e buscam concretizá-los 

(Mascagna, 2009). Dentre os aspectos presentes no projeto de vida da juventude estão a 

realização do exercício profissional, no qual são considerados a educação e a formação para o 

trabalho enquanto possibilidade de realização pessoal e maior autonomia. (Leal & Mascagna, 

2016). Mascagna (2009) também se refere a maior presença de relações amorosas e a 

possibilidade constituição de uma família como elementos de maior autonomia na juventude. 

 Ao longo do desenvolvimento, a existência de novas atividades dominantes e novos 

interesses, fará com que os jovens experienciem uma nova crise, que para o jovem estão 

relacionadas com as cobranças colocadas pela sociedade, entre estas a inserção no mundo do 

trabalho. Para tal, o jovem considera as suas expectativas de futuro, satisfação pessoal, 

identificação com uma profissão, lidando ainda com as condições de vida colocadas para ele, 

as quais podem facilitar ou limitar a realização deste projeto (Mascagna, 2009).  

A construção de um projeto de vida pode envolver uma ou diversas dimensões da vida 

do sujeito, como as áreas: profissional, educacional, afetiva, familiar. O caráter dinâmico do 
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projeto de vida revela-se pelas transformações do contexto sociocultural e do processo de 

desenvolvimento do sujeito (Leão, Dayrell & Reis, 2011).  

Nesse sentido, recorre-se a categoria projeto de vida buscando analisar se os jovens 

constroem seus projetos de vida no momento em que estão cumprindo a medida 

socioeducativa e se este é impulsionado pelas vivências e sentidos produzidos no 

cumprimento da medida socioeducativa.   
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, 

intervindo educo e me educo. Pesquiso para 

conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade.  

 

(Paulo Freire - Pedagogia da Autonomia). 
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Retomando os objetivos da presente dissertação, tem-se como objetivo geral analisar 

as implicações das vivências de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas para a 

construção do projeto de vida. E como objetivos específicos: analisar as vivências dos jovens 

nas medidas socioeducativas; analisar os sentidos atribuídos pelos jovens para a experiência 

do cumprimento das medidas socioeducativas; identificar o projeto de vida construído pelos 

jovens a partir das vivências no cumprimento das medidas socioeducativas e identificar no 

Plano Individual de Atendimento (PIA) os registros sobre o projeto de vida dos jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas. 

 

3.1 Delineamento 

 

O presente estudo terá como modalidade de pesquisa o método qualitativo, pois este 

possibilita conhecer os significados e as interpretações elaboradas pelos sujeitos na realidade 

social em sua forma complexa e processual (Minayo, 2014), sendo este o mais adequado para 

atender aos objetivos desta pesquisa.  

O método qualitativo, nas pesquisas quem tomam como aporte a perspectiva histórico-

cultural, buscam a compreensão da complexidade das relações existentes entre sujeito e 

realidade, voltadas para a investigação dos processos que constituem os sujeitos, os processos 

de subjetivação engendrados nas relações entre os homens e o mundo, e as práticas sociais em 

diferentes contextos, observando o passado, presente e o futuro (Molon, 2008).  

A pesquisa qualitativa permite ao pesquisador compreender de forma aprofundada os 

significados construídos por um determinado grupo em relação a determinados temas 

específicos; as relações entre os atores sociais e as instituições e analisar a formulação e 

aplicação das políticas públicas e sociais e sua utilização pelos usuários (Minayo, 2014). 
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3.2 Lócus da pesquisa 

 

As medidas socioeducativas em meio fechado são de responsabilidade estadual e são 

ofertadas pela Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente (FUNDAC) 

através de unidades de internação ou semiliberdade.  O lócus desta pesquisa é uma unidade de 

MSE de meio fechado na cidade de João Pessoa que executa a medida de internação (privação 

de liberdade).  

 

3.3 Participantes 

 

Participaram desta pesquisa, jovens com idades entre 15 e 17 anos, que estavam 

cumprindo medida socioeducativa de internação em uma unidade de meio fechado. A amostra 

foi delimitada a partir do critério de conveniência, no qual os jovens que participaram da 

pesquisa foram selecionados em razão da participação destes em um projeto de extensão 

desenvolvido pelo NUPEDIA3 no ano de 2015. Em sua proposta, o referido projeto de 

extensão teve como um dos objetivos contribuir com o desenvolvimento do protagonismo de 

jovens e familiares atendidos na unidade de internação, através da realização de rodas de 

diálogo e oficinas temáticas realizadas semanalmente na instituição e promovidas por 

estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba.  

Na época da pesquisa, dez jovens que haviam participado do projeto de extensão 

permaneciam cumprindo a medida socioeducativa de internação. A pesquisa foi apresentada 

para os dez jovens que aceitaram participar das entrevistas. Todos os jovens são do sexo 

                                                           
3O Núcleo de Pesquisas e Estudos sobre o Desenvolvimento da Criança e Adolescência (NUPEDIA) vem 

realizando desde 2001 atividades de ensino, pesquisa e extensão com crianças, adolescentes e jovens em 

contextos de vulnerabilidade. Desde 2013, o Núcleo tem realizado atividades de extensão com jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto e meio fechado, com familiares e com profissionais do 

sistema socioeducativo na Paraíba.  
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masculino, visto que, a unidade de cumprimento de MSE é uma instituição exclusiva para 

jovens do sexo masculino.  

Para a apresentação dos dados foram atribuídos nomes fictícios aos participantes a fim 

de preservar a identidade dos sujeitos. Os nomes atribuídos foram inspirados nos personagens 

do livro Capitães de Areia (Amado, 1996), pela semelhança identificada nas histórias dos 

personagens e jovens entrevistados. Nesta obra, Jorge Amado narra as histórias de um grupo 

de jovens em situação de rua, denunciando as violações sofridas pelo grupo nas delegacias e 

reformatórios da Bahia.  

 

3.4 Técnicas e instrumentos 

 

Foram realizadas entrevistas individuais e uma pesquisa documental. As entrevistas 

individuais contemplaram questões referentes as vivências e ao projeto de vida dos jovens em 

cumprimento de medida socioeducativa. Segundo Minayo (2014), a entrevista pode ser 

definida como uma conversa a dois, iniciada pelo entrevistador, com o objetivo de fornecer 

informações sobre determinado objeto e temas de pesquisa. A entrevista possibilita ampliar e 

aprofundar a comunicação entre entrevistador e entrevistado, e nesse estudo optou-se pela 

entrevista aberta, que permite ao entrevistado expressar-se livremente sobre o tema 

pesquisado (Minayo, 2014). 

Utilizou-se temas norteadores para orientar a entrevista de acordo com os objetivos 

desta dissertação. Inicialmente, foi realizada uma pergunta geradora: “Me fale como é sua 

vida desde que você começou a cumprir a medida socioeducativa”. Para facilitar a condução 

da entrevista foi preparado um roteiro com os temas norteadores que abordaram as atividades 

realizadas pelos jovens proporcionadas pelas medidas socioeducativas; o projeto de vida; os 

aspectos presentes no cumprimento da medida socioeducativa para a construção do projeto de 
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vida; os sentidos e emoções evocados pelas medidas socioeducativas; a relação do jovem com 

os profissionais (composta por equipe técnica e agentes socioeducativos), e com os demais 

jovens; o conhecimento e participação do jovem na construção do Plano de Atendimento 

Individual (PIA).  

Foi realizada uma pesquisa documental abordando os registros sobre o projeto de vida 

nos Planos Individuais de Atendimento (PIA) dos participantes das entrevistas, contidos nas 

pastas individuais de cada jovem no acervo da instituição. A pesquisa documental objetiva 

extrair conhecimentos através de documentos originais que não foram anteriormente 

analisados, ampliando o conhecimento sobre determinados fatos, seja como procedimento 

principal ou como forma de complementar a investigação (Sá-Silva, Almeida & Guindani, 

2009).  

Os documentos são registros de acontecimentos e práticas definidos no tempo e no 

espaço e a pesquisa documental resgata tais acontecimentos, evidenciando elementos ainda 

não revelados ou mesmo preenchendo lacunas existentes.  A partir da pesquisa documental 

outras interpretações são lançadas sobre os registros existentes, oportunizando o repensar das 

práticas sociais e a discussão da presença de determinadas lógicas que se apresentam 

cristalizadas, incitando o seu rompimento (Lemos, Galindo, Reis Júnior, Moreira & Borges, 

2015).  

Outro aspecto levantado por Lemos et al (2015) é a análise documental no campo das 

políticas públicas. A análise de tais documentos traz contribuições relacionadas a formação 

profissional, através da problematização das práticas instituídas e da formulação de novas 

possibilidades de intervenção motivados pela pesquisa.  

 

3.5 Procedimentos 
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3.5.1 Procedimentos éticos 

Primeiramente, o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, atendendo às determinações da 

Resolução Nº 466/2012 do Ministério da Saúde (MS, 2012) que trata sobre as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Para a realização da pesquisa foi solicitado à autorização da Fundação 

Desenvolvimento da Criança e do Adolescente (FUNDAC) do Estado da Paraíba, responsável 

pela execução e oferta das MSE em meio fechado. Após a autorização da FUNDAC e da 

aprovação pelo Comitê de Ética, através da Certidão Nº 0629/15, conforme anexo I, foi 

realizado o contato com a direção da unidade de internação, explicitando os objetivos da 

pesquisa. Em seguida, foi realizado o contato com os dez jovens que participaram do projeto 

de extensão e permaneciam cumprindo a medida socioeducativa, sendo estes convidados a 

participar das entrevistas. Para as entrevistas foi apresentado o Termo Consentimento Livre e 

Esclarecido, assinados pelos diretores da unidade, responsáveis pelos jovens em cumprimento 

de MSE. 

 

3.5.2 Procedimento de coleta de dados 

 

O presente estudo foi realizado em duas etapas, no ano de 2016. Primeiramente, foram 

realizadas as entrevistas individuais com os jovens na unidade de cumprimento de medida 

socioeducativa de internação. As entrevistas foram realizadas por duas pesquisadoras do 

NUPEDIA, em locais e horários previamente acordados com a direção e com os jovens. As 

entrevistas foram gravadas mediante autorização escrita e verbal.  

A segunda etapa da pesquisa foi realizada através da análise documental, na qual 

foram selecionados os Planos de Atendimento Individual (PIA) dos jovens que participaram 
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das entrevistas, objetivando-se coletar informações referentes aos registros e planos de ação 

para a construção dos projetos de vida. O acesso da pesquisadora aos PIAs se deu mediante 

solicitação a equipe da instituição às pastas individuais dos jovens, as quais continham os 

Planos Individuais de Atendimento. O acesso aos PIAs também foi solicitado aos jovens, 

mediante autorização verbal.  

 

3.6 Análise de dados 

 

A pesquisa documental foi realizada a partir da análise descritiva e análises dos dados 

das entrevistas foram realizadas com base na Análise de Conteúdo Temática, a qual elenca o 

tema como unidade principal de significação, na qual serão elencadas as unidades de análise e 

posteriormente as categorias, em torno de temas centrais, que pode ser representado por uma 

palavra, uma frase ou um resumo (Minayo, 2014).  

A Análise de Conteúdo Temática foi realizada seguindo-se as etapas de pré-análise, 

codificação e por fim o tratamento (interpretação) dos resultados. A pré-análise consiste em 

realizar inicialmente a leitura flutuante e a constituição do corpus de análise e a formulação de 

hipóteses e objetivos. É nesta etapa que se elaboram os indicadores que embasarão a fase de 

interpretação. Na etapa de codificação, são indicadas as categorias em torno das quais os 

conteúdos serão organizados e que representam significativamente a unidade textual a qual se 

refere. Na fase de tratamento ou interpretação, as categorias são articuladas com o referencial 

teórico adotado (Minayo, 2014).  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS: ANÁLISE DOS DADOS SOBRE AS 

VIVÊNCIAS E PROJETOS DE VIDA 
 

 Você é do tamanho do seu sonho amigo 

Grades de ferro, chão de concreto 

Na prisão tudo é quadrado do piso até o teto 

É desanimante, é feio, é triste 

Rouba a sua brisa, só quem é resiste 

E não desiste. Persiste, enfrenta a batalha 

Violenta é a vida no fio da navalha 

 

(Como vai seu mundo - Dexter) 
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Neste capítulo são apresentadas as descrições dos resultados obtidos através das 

entrevistas individuais e da análise documental. Tais resultados visam atender os objetivos de 

analisar as vivências dos jovens no cumprimento das medidas socioeducativas, os sentidos 

atribuídos pelos jovens para a experiência do cumprimento das medidas socioeducativas, o 

projeto de vida dos jovens obtidos através das entrevistas individuais e os registros sobre os 

projetos de vida dos jovens identificados nos Planos Individuais de Atendimento (PIA).  

 

4.1 Revelações da análise documental: O que mostram os Planos Individuais de 

Atendimento? 

 

4.1.1 Composição do Plano Individual de Atendimento 

 

A análise documental objetivou identificar nos Planos Individuais de Atendimento 

(PIA), os registros sobre o projeto de vida dos jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas. Dos dez PIAs solicitados a equipe da instituição, a partir das entrevistas 

realizadas, foram encontrados cinco documentos. Os PIAs dos outros cinco jovens 

entrevistados ainda não haviam sido elaborados4, mesmo estes estando cumprindo a medida 

socioeducativa na unidade de internação a mais de um ano. 

O modelo de Plano Individual de Atendimento utilizado pela instituição é composto 

por duas partes. Uma parte é denominada de Anamnese social e a outra parte é denominada 

de Pactuação. A Anamnese social compreende a Identificação do usuário, o Histórico do 

caso, a Identificação da família e/ou responsáveis, e Informações separadas pelos setores 

denominados:  Psicológico, Educação, Profissionalização, Lazer, Saúde e Assessoria jurídica. 

                                                           
4 A informação de que os Planos Individuais de Atendimento dos jovens não haviam sido elaborados foi 

comunicada pela equipe da instituição no momento em que a pesquisadora solicitava o acesso aos documentos, a 

partir da verificação no arquivo institucional contendo a relação de PIAs elaborados.  
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A Anamnese Social situa as informações sobre situação atual dos jovens e sua família. 

Apresenta informações separadas por setores, os quais abordam questões sobre os jovens 

relacionadas a sua vida antes do cumprimento de medida e buscando identificar a rede de 

serviços socioassistenciais e da saúde, existentes na comunidade em que vivem com suas 

famílias.  

A segunda parte é denominada de Pactuação, estruturada em um quadro, sendo que 

este subdivide-se nos eixos: Dados Pessoais, Educação, Oficina Ocupacional, 

Profissionalização, Lazer, Saúde, Família, Assistência Social, Segurança, Psicologia. A 

análise dos dados foi realizada de acordo com as categorias com base nos eixos utilizados no 

PIA. A Pactuação está organizada em dois blocos denominados: Informações e Objetivos 

declarados pelo adolescente declarados por eixos e Metas estabelecidas a partir dos objetivos 

declarados com delimitações de prazos. Trata da descrição sobre as ações a serem realizadas 

durante o cumprimento da medida socioeducativa. As informações contidas no modelo de 

PIA utilizado na instituição de internação podem ser observadas na Figura 1.  

 

Composição do modelo de Plano de Atendimento Individual (PIA)  

Anamnese Social Pactuação 

 

Informações e objetivos 

declarados pelo 

adolescente declarados por 

eixos 

Metas estabelecidas a partir 

dos objetivos declarados com 

delimitações de prazos. 

Identificação do usuário Dados Pessoais 

Histórico do caso Educação 

Identificação da família e/ou 

responsáveis 
Oficina Ocupacional 

Psicológico Profissionalização 

Educação Lazer 

Profissionalização Saúde 
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Lazer Família 

Saúde Assistência Social 

Assessoria jurídica Segurança 

 Psicologia 

 

    Figura 1 

 ___________________________________________________________________________ 

 Informações do modelo de Plano de Atendimento Individual (PIA) utilizado na instituição de   

internação. 

 

Verificou-se que o modelo de PIA utilizado pela instituição contém questões de modo 

a contemplar o histórico de vida do jovem e da família, a evolução pessoal e social do jovem, 

a operar como registro dos atendimentos realizados e monitorar os objetivos e metas a serem 

cumpridos durante a MSE, de acordo com o que estabelece o SINASE. No entanto, nos cinco 

PIAs analisados observou-se que vários campos não foram preenchidos ou não foram 

atualizados. 

 

4.1.2 Contextualização: Quem são os jovens que cumprem a medida 

socioeducativa e quais os projetos de vida? 

 

 Augusto.  

 

Augusto cumpre medida socioeducativa de internação desde 2014 e no momento da 

entrevista tinha 17 anos. Recebeu progressão de medida socioeducativa de semiliberdade, no 

entanto retornou à instituição de internação. Na internação, frequenta a escola da instituição, 

cursando o Ensino fundamental, uma oficina ocupacional e participa do “banho de sol”. 

Recebe visitas de sua avó e irmã. Para ele, o momento da visita familiar traz tranquilidade, 

pois é o momento em que pode rever a família.  
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Narra que quando sair da instituição quer ajudar a família e trabalhar, mas que a MSE 

não tem contribuído para isso. Para ele a instituição deveria oferecer cursos 

profissionalizantes, mas nem todos os jovens são matriculados, pois, não há vagas para todos 

os jovens e assim existe na instituição uma grande lista de espera.  

Relata que quando entrou na instituição a equipe elaborou o seu Plano Individual de 

Atendimento (PIA), em que foi chamado uma vez, porém não se recorda do que foi abordado. 

No entanto, ao solicitar o documento na instituição, a equipe informou que o PIA de Augusto 

não havia sido elaborado, pois, a instituição havia realizado um acordo com o Juizado da 

Infância e Juventude e que iria elaborar os PIAs de acordo com a solicitação realizada por 

escrito pela autoridade judiciária.  

 

Almiro.  

 

 Almiro tinha 17 anos quando a entrevista foi realizada e cumpre medida de internação 

desde 2015. Narra que já completou vários aniversários cumprindo medida socioeducativa de 

internação, refletindo que isso lhe causa tristeza. Relata que cumprir a MSE provoca 

sofrimento e humilhação para a sua família, principalmente porque esta tem que passar pela 

revista íntima vexatória5 ao visitá-lo.   

Frequenta a escola da instituição, cursando o Ensino fundamental, oficinas de 

percussão e violão e não havia realizado nenhum curso profissionalizante durante o 

cumprimento da MSE. Para ele, a MSE de internação “é um começo de uma cadeia” e ao 

mesmo tempo funciona como uma medida de proteção, pois poderia estar morto em sua 

                                                           
5 Procedimento de revista realizado nas mulheres e homens que vão visitar os jovens, no qual são submetidos à 

revista íntima, caracterizada pelo ato de despir-se e agachar-se na presença de um profissional da instituição, 

cujo objetivo, alegado pela instituição de medida de internação, é impedir a entrada celulares, drogas, etc. Além 

da revista pessoal, os objetos portados pelos visitantes também são submetidos a revista, de acordo com as 

normas expressas no Regimento Interno da unidade.  
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comunidade. Relata que deseja mudar de vida, mas que não sabe se essa mudança será 

possível, pois teme a vingança de algumas pessoas. Para Almiro, os motivos da mudança de 

vida são o retorno a sua família, a constituição de uma nova família e o desejo de ter um filho.  

Narrou que quando começou a cumprir a MSE, a equipe explicou as normas e 

procedimentos da instituição e entre eles a existência e função do PIA, sendo que sua família 

foi chamada para responder algumas perguntas. No entanto, na época da entrevista, o seu 

Plano Individual de Atendimento ainda não havia sido elaborado.   

 

Ezequiel. 

 

 Ezequiel tinha 16 anos no momento da entrevista e cumpre MSE desde 2014.  Narra 

que cumprir a medida socioeducativa significa pagar pelo erro que cometeu. Recebe visitas de 

sua mãe e irmão, e para ele a internação provoca desgosto para sua família. Frequenta a escola 

da instituição, cursando o Ensino Médio, o “banho de sol” e faz artesanato na instituição.  

Relata que quando sair da instituição precisa mudar de bairro para poder mudar de 

vida e conseguir um emprego, pretendendo seguir a profissão do pai, e não dar mais desgosto 

para sua família. Para ele, a MSE não contribui para o projeto de vida, pois, cumpri-la só tem 

lhe provocado raiva e decepção.  

Com relação às informações contidas no seu Plano Individual de Atendimento 

observou-se que este documento foi elaborado após um ano do início do cumprimento da 

medida socioeducativa e teve a participação do jovem, da sua família e da equipe técnica. De 

acordo com os registros sobre o eixo Educação, está matriculado e frequentando a Escola da 

instituição e sua família acompanha o processo educacional na instituição. Neste eixo, não 

houve registros em relação aos objetivos e com relação às metas, e as informações registradas 
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apontam que o jovem frequenta regularmente as aulas. Não foram encontrados registros 

relacionados ao futuro do jovem.  

 Com relação ao eixo Oficina ocupacional, verificou-se que não há registro do tipo de 

atividade realizada ou de seu objetivo. O registro realizado foi relacionado às metas constando 

a participação e desistência por parte do jovem nas oficinas de um projeto de extensão 

realizado na unidade. Não foram registradas metas a serem desenvolvidas durante e após o 

cumprimento da MSE.  

 No eixo Profissionalização, segundo os dados do PIA, o jovem está inscrito e 

frequentando o curso de almoxarife de obras, ofertado pela instituição SENAI através do 

Programa PRONATEC. Não foram registrados os objetivos desta atividade. A meta apontada 

diz respeito ao prazo de conclusão do curso, prevista para fevereiro de 2016. Observa-se neste 

eixo que o curso ofertado ao jovem se aproxima a sua área de interesse, como relatado na 

entrevista, respeitando-se os objetivos declarados por este na construção de seu Plano 

Individual de Atendimento e projeto de vida no que corresponde a sua profissionalização, 

tendo em vista ser esta área profissional que o jovem pretende seguir após o cumprimento da 

MSE.    

 No eixo Lazer foram identificados os registros da participação do jovem nas atividades 

proporcionadas pela unidade de internação, tais como atividades esportivas, banho de sol, 

grupos de evangelização e grupos operativos. Não foram registrados os objetivos e metas 

deste eixo.  

 No eixo Saúde há registros sobre a realização do tratamento em saúde bucal. Há 

registros sobre os aspectos toxicológicos, sendo assinalados o uso de droga pelo jovem e a 

idade em que este iniciou o uso. No entanto não foram apontadas ações ou encaminhamentos 

a serem desenvolvidos durante o cumprimento da medida ou posterior a ela.  
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 Com referência ao eixo Família, foi registrada a participação desta em Programa 

Socioassistenciais, como o Programa Bolsa Família (PBF) e a participação desta na medida 

socioeducativa, através de visitas quinzenais do irmão e do pai e semanalmente de sua mãe.  

 No eixo Assistência Social foram assinalados os documentos pessoais que o jovem 

possui, sendo identificados a Carteira de Identidade (RG), o Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

e o Cartão SUS e os documentos a serem encaminhados pela equipe da unidade, sendo este a 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).  

 No que se refere ao Segurança, foi registrado que o jovem e sua mãe relataram ter 

problemas em relação à segurança na comunidade onde moram, tendo como meta mudar de 

bairro após a liberação do filho. Não houve registro de encaminhamentos por parte da 

instituição no que se refere a segurança da família após o cumprimento da medida, indicando 

que a família será a única responsável por mudar as condições de vida na qual se encontram.  

 No eixo Psicologia foram registradas informações sobre os sentimentos predominantes 

no momento da pactuação, sendo registrados o sentimento de tristeza por parte do jovem; as 

motivações que levaram ao ato infracional, sendo registrada a suspeita de que a vítima 

planejava algo contra o jovem; e informações a respeito de como o jovem percebe o seu 

comportamento, sendo este registrado que este se autoavaliou como bem comportado. A partir 

destas informações são apontados os tipos de atendimentos psicológicos indicados, sendo 

recomendados o atendimento individual e em grupo para o jovem, observando-se que este 

atendimento deve ocorrer com a frequência de duas vezes por mês.  

 

Pedro Bala.  

 

 Pedro Bala tinha 15 anos na época da entrevista e está cumprindo MSE desde 2014. 

Relata que a MSE representa uma prisão e ao mesmo tempo um castigo para o que fez. 
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Participa da escola da instituição, do “banho de sol”, de atividades esportivas e recebe visita 

da mãe e irmãos. Narra que no cumprimento da MSE os profissionais o respeitam e o ajudam, 

pois, informam a equipe técnica quando está precisando de atendimento.  

Afirma que quando sair da instituição, deseja concluir os estudos, auxiliar sua família, 

ter uma companheira, conseguir um trabalho e não praticar atos infracionais. Avalia que a 

MSE não contribui para o seu projeto de vida, mas que provoca o desejo de querer sair e 

nunca mais voltar para a instituição. Durante a entrevista afirmou que precisaria de medidas 

de proteção durante e após o cumprimento da MSE para auxiliá-lo na mudança de vida, que 

inclui a mudança de bairro, pois sofre ameaças na comunidade onde mora.  

Relata que seu PIA foi elaborado com a participação de sua família e da equipe 

técnica, e que no momento da pactuação foram abordados os temas: escola, trabalho, família, 

futuro e mudança de vida. O seu PIA foi construído após 1 ano e 5 meses do ingresso na 

unidade de cumprimento da medida socioeducativa.  

No eixo Educação, foi registrado que o jovem estava matriculado no Ensino 

fundamental e frequentando as aulas da escola da unidade de internação e que sua família 

acompanha o processo educacional. Registrou-se como objetivo para este eixo a conclusão do 

ensino fundamental, observando -se o registro de que houve evasão escolar pelo jovem 

durante o ensino fundamental. O registro das metas definidas para tal eixo referem-se ao 

compromisso do jovem em frequentar a escola e que sua mãe se compromete em acompanhar 

o processo educativo do filho.   

No eixo Oficina ocupacional, não houve registros sobre a participação do jovem em 

nenhuma das atividades enumeradas pelo documento. Como objetivo, definiu-se que as 

participações em oficinas ocupacionais visam ocupar o tempo ocioso do jovem com uma 

atividade produtiva na instituição. A meta definida relaciona-se com o desejo por parte do 

jovem de fazer uma oficina de percussão, quando a instituição ofertá-la. 
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No eixo correspondente a Profissionalização foi registrado que o jovem tem o desejo 

de fazer um curso de pedreiro ou pintor de obras. A época da pactuação, o jovem não estava 

inscrito em nenhum curso profissionalizante, pois não tinha a idade mínima que a instituição 

define para a inscrição. A equipe que participou da pactuação registrou como objetivo da 

profissionalização a inserção do jovem no mercado de trabalho.  

No que diz respeito ao eixo Lazer, foram registradas a participação do jovem em 

atividades recreativas, espirituais, culturais e esportivas. Não foram registrados os objetivos 

da participação nestas atividades. Como meta, foi definido o compromisso do jovem em 

participar das atividades ofertadas na instituição.  

Com relação ao eixo Saúde, foram registradas a informações referentes ao tratamento 

em saúde bucal realizado. Acerca dos aspectos toxicológicos, foi registrado que o jovem faz 

uso de drogas, e que afirma não ser dependente, tendo como meta não mais fazer uso de 

drogas. Não foram registradas ações a serem realizadas pela equipe da unidade, relacionadas 

aos aspectos toxicológicos.  

No eixo Família, foi assinalado que está é beneficiaria do Programa Bolsa Família 

(PBF) e que está presente no cumprimento da MSE através de visitas a instituição e diálogos 

com a equipe técnica. O contato da equipe com a família é realizado através de telefone e 

entrevistas. Como meta, definiu-se o compromisso da mãe em acompanhar o processo 

socioeducativo do jovem, assim como atender solicitações da equipe interdisciplinar da 

instituição.  

 No eixo Assistência Social, foram descritos os documentos pessoais a serem retirados 

pela equipe, como o RG, CPF e o encaminhamento do reconhecimento paterno, tendo em 

vista que o jovem possui apenas o registro de nascimento. Como objetivo, foi registrado a 

retirada de documentos para garantir a oferta de cursos oferecidos pelo PRONATEC e 

enquanto meta, o compromisso da instituição em retirar a documentação pessoal do jovem.  
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 No que diz respeito ao eixo Segurança do PIA houve o registro referente ao campo 

Risco de agressão e/ou morte para o jovem durante o cumprimento da MSE. E no campo 

metas, registrou-se que família pretende mudar de endereço em virtude da existência da 

rivalidade entre as chamadas facções no bairro onde mora.   

 No eixo Psicologia, foram registrados os sentimentos do jovem no momento da 

pactuação, sendo identificados os sentimentos de arrependimento, assim como informações de 

como o jovem se percebe, identificando-se como bom e respeitador. Foram registradas as 

informações referentes a motivação que levou ao ato infracional, tendo sido caracterizado pela 

influência de um amigo. Foram indicados atendimentos psicológicos individual, em grupo e 

atendimento familiar, com objetivo de ajudar a superar os conflitos. As metas deste eixo 

referem-se ao compromisso do jovem em comparecer aos atendimentos psicológicos 

quinzenalmente ou quando necessário e que o jovem “se acha capaz de mudar, buscar melhor 

qualidade de vida”, pretendendo mudar da comunidade em que a família reside atualmente, 

buscando uma vida tranquila e honesta. Registrou-se as metas da família, que se referem ao 

compromisso da mesma em acompanhar o processo socioeducativo, por meio de visitas, 

reuniões e demais atividades.  

 

João Grande.  

 

 João Grande tinha 17 anos na época de realização da entrevista e cumpre MSE desde 

2014. Para ele, a MSE é caracterizada como uma prisão, causadora de tristeza e solidão. 

Segundo o jovem, os socioeducandos são humilhados, desacreditados e agredidos fisicamente 

por parte dos agentes socioeducativos. Relata que não recebe visitas frequentes de sua família, 

pois sua avó já tem idade avançada e não consegue ir à instituição e sua irmã não o visita para 

não ter que passar pelo procedimento de “revista íntima vexatória”, pois para ela tal 
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procedimento é humilhante. Frequenta a escola da instituição, participa de oficinas 

ocupacionais e pedagógicas e do “banho de sol”.  

 Ao imaginar sua vida após o cumprimento da MSE, relata o desejo em cuidar de sua 

avó, concluir os estudos, conseguir um trabalho e não praticar atos infracionais. Avalia que a 

MSE tem contribuído para a sua mudança de vida, pois, ajuda a pensar sobre o ato que 

praticou, possibilitou concluir um curso profissionalizante através do PRONATEC/SENAI. 

Ao mesmo tempo, pondera que cumpri-la lhe causa sofrimento, fazendo com que não queira 

retornar para lá.  

Relata que o seu PIA foi elaborado, momento no qual a equipe técnica lhe questionou 

sobre estudos, trabalho, cursos profissionalizantes, sua família e sobre seu futuro. Conta 

também que sua família não participou desse momento, devido às dificuldades que tem em 

acessar a instituição.  O PIA do jovem não foi encontrado na instituição, ao ser solicitado pela 

pesquisadora a equipe.  

 

Gringo. 

 

 Gringo tinha 17 anos na data da entrevista e está cumprindo MSE de internação desde 

2014. Narra que a MSE não possibilita a mudança de vida, pois gera revolta e sofrimento 

psíquico, pois, os jovens são agredidos fisicamente e frequentemente estão em medida 

disciplinar, caracterizada pela ida do jovem a outro quarto, em que não podem receber visitas 

familiares e frequentar o “banho de sol” num período de trinta dias. Recebe visitas de sua 

mãe, pai e avó e narra que a visita é momento de receber notícias, e que ao mesmo tempo 

provoca alegria por ver os parentes e tristeza quando eles vão embora. Para ele, os 

atendimentos da equipe técnica têm auxiliado a suportar o cumprimento da MSE.  
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 Na unidade de internação, frequenta a escola, cursando o Ensino fundamental. Afirma 

que quando sair da instituição quer mudar de vida, porém, diz que para isso precisa de ajuda 

de outra pessoa, sendo esta uma companheira e sinaliza o desejo de constituir uma nova 

família, como elemento para essa mudança. O seu PIA não foi elaborado, mesmo estando 

cumprindo a MSE a mais de um ano.  

 

Barandão.  

 

Barandão tinha 16 anos na época da entrevista e cumpre MSE de internação desde 

2015.  Analisa que a MSE não educa ninguém e que ensina apenas os jovens a cumprir as 

regras e a disciplina imposta pela instituição, como andar de cabeça baixa e mãos para trás. 

Frequenta a escola da instituição, cursando o Ensino médio e participa de oficinas 

ocupacionais e pedagógicas. Recebe visitas da mãe e do pai.  

Afirma que não imagina como será sua vida depois que sair da instituição, e que a 

MSE não o tem ajudado, que a única contribuição é que tem passado a valorizar mais a sua 

família. Seu PIA foi elaborado após 9 meses do ingresso na instituição, com a participação da 

sua mãe e da equipe técnica, no qual foi perguntando sobre escola e sobre o seu 

comportamento antes do cumprimento da MSE.  

Com relação às informações contidas em seu PIA, no eixo Educação registrou-se que 

o jovem estava matriculado e frequentando a escola da unidade e que sua família acompanha 

o processo educacional. Para o jovem, a escola representa um aprendizado para o futuro. Não 

foram registrados os objetivos neste eixo. Com relação às metas, registrou que o jovem fez o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e tem a pretensão de fazer um curso universitário 

na área de mecânica.   
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No que se refere aos registros sobre o eixo Oficina ocupacional, o jovem está inscrito e 

frequentando oficina de artes. Como metas foram registradas a participação do socioeducando 

em oficinas de dois grupos de extensão universitária que realizam atividades semanais na 

unidade.   

No que diz respeito ao eixo Profissionalização, registrou-se que o jovem está inscrito e 

frequentando, porém, não foi identificado qual o curso em que está inscrito. Verificou-se o 

registro de que o jovem tem o desejo de participar de um curso de mecânica. Os objetivos 

descrevem que o socioeducando deseja trabalhar nesta área. Como metas, foi registrado que o 

jovem pretende fazer o curso de mecânica quando a unidade oferecer.  

No eixo Lazer, foram registradas no campo Metas, as atividades de esporte e 

espirituais que o socioeducando está participando durante o cumprindo da MSE. Não foram 

registrados objetivos para esse eixo.  

 No eixo Saúde, os objetivos foram assinalados com relação ao tratamento de saúde 

bucal, com metas indicando o início do tratamento e seu andamento. Com relação aos 

Aspectos toxicológicos, foi registrado que o socioeducando faz uso de drogas (maconha) 

desde os 12 anos de idade. No espaço referente as metas, foi sinalizando a partir da fala do 

jovem que este não percebe relações entre o uso de drogas e a prática do ato infracional.  

Com relação ao eixo Família, não houve registros quanto a participação da família em 

programas socioassistenciais ou de saúde. A presença da família na medida socioeducativa 

tem ocorrido através de visitas na unidade. Não foram apontadas metas para esse eixo.  

No eixo Assistência Social, foram registrados os documentos a serem encaminhados 

pela instituição (Cartão SUS e RG) e objetivo apontado foi o de incluir o socioeducando em 

cursos profissionalizantes. Não houve registros para as metas nesse eixo.  

No eixo Segurança, no que se refere às metas, foi registrado que o socioeducando tem 

envolvimento com facções, mas que se compromete a deixá-las e que não há riscos na 
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comunidade onde a família reside. Não foram apontadas ações por parte da instituição com 

relação a esse eixo.  

 No eixo Psicologia, foram registrados os sentimentos do jovem no momento da 

pactuação, sendo identificado que o socioeducando sentia-se bem, assim como informações 

de como o jovem se percebe, identificando-se como mais amadurecido e desejando algo 

melhor para sua vida. Foram registradas as informações referentes a motivação que levou ao 

ato infracional, tendo sido caracterizado pela influência de colegas. Foi registrado a indicação 

de atendimento psicológico em grupo, com objetivo de favorecer o socioeducando no 

fortalecimento de sua autoestima e amadurecimento pessoal e afetivo. As metas deste eixo 

referem-se ao fato, de que na época da pactuação, o jovem já estava cumprindo a medida a 

mais de 6 meses, apresentando bom comportamento, estando bem na escola, porém sem 

inserção em cursos profissionalizantes.  O registro neste eixo foi concluído com a sugestão de 

uma progressão de medida.  

 

João José.  

 

 João José tinha 17 anos na data de realização da entrevista e cumpre medida 

socioeducativa de internação desde 2015. Narra que a MSE se caracteriza por constantes 

confusões, em que os agentes socioeducativos agridem fisicamente os jovens, frequentemente 

estão em medida disciplinar, mesmo sem motivos que o levem para isso. Recebe visitas de 

sua mãe, do pai e do irmão, mas avalia que o tempo da visita é pouco. Frequenta a escola da 

instituição, cursando o Ensino Fundamental, avaliando que nesta consegue aprender, assim 

como se caracteriza pela possibilidade de sair do quarto, onde permanece a maior parte do 

tempo trancado. Concluiu na instituição um curso de encanador através do 

PRONATEC/SENAI e afirma que gostaria de frequentar as oficinas de violão ofertadas na 
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instituição, mas que aguarda vaga na lista de espera. Analisa que a participação nas atividades 

e o comportamento na instituição são elementos a serem avaliados pelo juiz para a sua 

liberação.  

 Como mudança de vida, imagina poder ficar com sua família quando sair da 

instituição, constituir uma nova família, trabalhar com o pai e fazer outro curso no SENAI. 

Seu PIA foi elaborado com a participação do jovem e da equipe técnica em um primeiro 

momento, e sua família foi chamada em um momento posterior, recordando que foi 

questionado sobre o interesse em realizar um curso profissionalizante. O PIA foi construído 

com 1 ano e 4 meses de cumprimento da medida socioeducativa, sendo elaborado após a 

realização da entrevista individual.  

 Com relação aos registros existentes no PIA, verificou-se que no eixo Educação, foi 

registrado que o jovem está matriculado e frequentando a escola da instituição e que sua 

família acompanha o processo educacional. O objetivo para este eixo é que o jovem possa 

aprender mais coisas e fazer cursos para trabalhar. Com relação às metas, registrou-se que 

quando o jovem começou a cumprir a medida socioeducativa na instituição, estava cursando 

determinada série do ensino fundamental e que na época da pactuação já havia progredido de 

série.   

 No eixo Oficina Ocupacional, registrou-se como objetivo que o jovem gosta de violão 

e como metas, que o jovem aguarda uma vaga na oficina de violão ofertada pela instituição e 

que no momento estava frequentando oficinas de um grupo operativo, realizadas 

semanalmente. Com relação ao eixo Profissionalização, registrou-se como objetivo que o 

jovem tem o desejo de realizar um curso profissionalizante na área de construção civil, pois 

deseja seguir a profissão de seu pai. Como metas, registrou-se que o jovem concluiu o curso 

profissionalizante de encanador.  



97 
 

 Nos registros sobre o eixo Lazer, foram assinaladas a participação em atividades 

esportivas, porém sem a indicação de objetivos para esse eixo. Com relação às metas, 

registrou-se que o jovem sempre tem participado de atividades esportivas (futebol) e culturais 

promovidas na instituição.  

 No eixo Saúde, não houve registros sobre o atendimento em saúde bucal. Com relação 

aos Aspectos toxicológicos, registrou-se que o jovem faz uso de drogas (maconha), no entanto 

não foram registradas metas para esse eixo.  

 No eixo Família, registrou-se que esta é presente na medida socioeducativa e que o 

contato é realizado através de telefone, visita na unidade e visita domiciliar. Não foram 

registrados objetivos e com relação às metas, registrou-se que a mãe do jovem é bastante 

presente e que visita-o semanalmente.  

 No eixo Assistência Social, registrou que o jovem possui os documentos pessoais: RG, 

CPF, CTPS e Cartão SUS. No campo metas, registrou-se que os documentos foram retirados 

na unidade. Não foram registrados objetivos para esse eixo.    

 No eixo Segurança, registrou-se que a comunidade onde a família reside não apresenta 

riscos para o jovem. Nos registros do eixo Psicologia, identificou-se os sentimentos do jovem, 

sendo que este auto avaliou-se com o sentimento de querer mudança. Com relação às 

motivações que levaram ao ato infracional, registrou-se que o jovem desejava comprar coisas 

para si e comprar maconha. Foi assinalada a indicação de atendimento psicológico individual 

para o jovem. Com relação aos objetivos registrou-se que o jovem é atendimento duas vezes 

por mês desde o início da internação e no campo metas, registrou-se que o jovem já esteve 

três vezes em medida disciplinar6 por portar objetivos não permitidos pela instituição, e que 

nos últimos três meses, o jovem vem apresentando evolução e conseguindo construir seu 

projeto de vida.  

                                                           
6 A medida disciplinar corresponde a uma sanção imposta pela unidade de cumprimento de medida 

socioeducativa, após a verificação do descumprimento por parte dos jovens, das normas internas da instituição.  
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 No PIA de João José foram preenchidas informações no campo denominado de 

observações importantes, sendo registrado que os objetivos da medida de internação foram 

cumpridos, que o jovem concluiu um curso profissionalizante, teve evolução na área escolar, 

apresenta bom comportamento, vem conseguindo construir seu projeto de vida e tem apoio 

familiar.  

 

Henrique. 

 

 Henrique tinha 16 anos na data de realização da entrevista e está cumprindo a MSE de 

internação desde 2015.  Avalia a MSE como difícil, mas que lhe permitiu pensar mais na sua 

família. Recebe poucas visitas de sua mãe, e relata que momento em que a visita termina lhe 

traz sofrimento. Frequenta a escola da instituição, cursando o Ensino fundamental e participa 

de oficinas pedagógicas de um projeto de extensão universitária.  

 Relata que a única ajuda que MSE proporcionou foi em pensar mais na sua família, 

proporcionado pelo tempo em que permanece trancado no quarto. Seu desejo de mudar de 

vida também está relacionado com a família, pois afirma não querer mais lhe causar desgosto.  

Seu PIA foi elaborado após 9 meses do ingresso do jovem na instituição, com a 

participação da família e da equipe técnica. De acordo com informações encontradas no seu 

PIA, no eixo Educação, foi registrado que está matriculado e frequentando as aulas e que sua 

família acompanha o processo educacional. A inserção escolar foi declarada com o objetivo 

de se conseguir um trabalho, pois, para o jovem a escola pode ajudar na vida profissional e 

para se ter um bom emprego. Nas metas foram identificadas dificuldades na oralidade e 

escrita e a necessidade de um reforço escolar. Observou-se que não houve registro de 

encaminhamentos pela equipe da instituição para a realização deste reforço.  
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Sobre o eixo Oficina Ocupacional não foram identificadas as atividades realizadas. No 

campo metas, foi registrado que o jovem não tem o desejo de participar destas atividades, 

tendo iniciado a participação em uma das oficinas, porém desistido.  

No eixo Profissionalização, registrou -se que o jovem tem o desejo de ser advogado e 

que no momento da pactuação o jovem não tinha idade compatível com a inscrição nos cursos 

profissionalizantes ofertados pela instituição. No eixo Lazer, registrou -se informações no 

campo referente as metas, sinalizando-se que o jovem participa das aulas de futebol 

promovidas na instituição. Não foram observados registros para o campo objetivos nesse eixo.  

Com relação ao eixo Saúde, assinalou-se como objetivo os atendimentos em saúde 

bucal, saúde física e mental. Foram registradas informações referentes ao acompanhamento 

odontológico, revelando-se as prioridades do tratamento e a caracterização dos procedimentos 

gerais de saúde física, assim como informações sobre prevenção as Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST’s) e Gravidez. Com relação aos Aspectos Toxicológicos, registrou-se 

que o jovem iniciou o uso de drogas a partir dos 13 anos. Não foram definidos objetivos e 

metas para esse eixo.  

Com relação aos registros no eixo Família, foi assinalado que esta é beneficiaria do 

Programa Bolsa Família (PBF). A família está presente na medida socioeducativa, sendo que 

a mãe e os irmãos do jovem realizam visitas quinzenalmente e sendo percebido pela equipe a 

existência de vínculos afetivos. O contato com a família é realizado através de contato 

telefônico e visitas na instituição. Não foram registrados objetivos e metas para este eixo.  

No eixo Assistência Social, com relação a documentação pessoal, foi registrado que o 

jovem possui Registro de nascimento e Cartão SUS, sendo encaminhadas a retirada dos 

demais documentos (RG, CPF e CTPS). Como metas definiu-se que a mãe do jovem levasse 

para a instituição o registro de nascimento para que se pudesse retirar os demais documentos. 
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Definiu-se ainda que a mãe do jovem providenciaria uma das documentações (CPF). No eixo 

Segurança, registrou-se que o jovem não sofre riscos na nova localidade onde a família reside.  

No eixo Psicologia, foram registrados os sentimentos do jovem, identificados no 

momento da pactuação, sendo este de tristeza. Foram registradas as informações referentes a 

motivação que levou ao ato infracional, tendo sido caracterizado pelo fato de o jovem sofrer 

ameaças. Foram registradas informações sobre como o jovem se percebe, auto avaliando-se 

como bem comportado e calado.  Foram indicados o atendimento psicológico individual e a 

participação em grupo operativo. As metas deste eixo referem-se ao registro dos de que os 

atendimentos psicológicos vêm ocorrendo quinzenalmente e vem auxiliando na construção de 

novo projeto de vida e reflexão sobre o ato.  

 

Pirulito.  

 

 Pirulito tinha 17 anos na época da entrevista e cumpre a MSE desde 2015.  Narra que a 

MSE possibilitou pensar sobre sua trajetória infracional e que é uma maneira de estar 

protegido, pois, para ele “a pessoa tá preso, tá guardado”. Além disso, contribuiu para que o 

jovem não tivesse mais acesso a drogas e, que, pelo tempo de internação não tinha mais 

dependência química.  Recebe visitas de seu pai e sua mãe e relata que sua família o tem 

ajudado a cumprir a medida socioeducativa, prometendo a estes não provocar mais 

sofrimento.   

 Frequenta a escola da instituição, cursando o Ensino Fundamental, oficinas 

pedagógicas de dois grupos de extensão universitária, realizados semanalmente, além do 

“banho de sol”. Recebeu medidas disciplinares pelo fato de ter sido encontrado em sua ala, 

objetos não permitidos de acordo com o regimento interno da unidade.   
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 Quando sair da instituição, relata que quer constituir uma nova família, ter um filho e 

conseguir um trabalho. Relata que a equipe técnica lhe explicou sobre o PIA, no momento do 

seu ingresso na instituição e que ainda não sido elaborado.  

 

 

 4.1.3 Prazos em que os PIAs foram elaborados pela unidade de medida 

socioeducativa. 

 

Com relação aos prazos da elaboração dos PIAs pela unidade de cumprimento de 

MSE, observou-se nos documentos, que estes foram construídos após os períodos de 9 meses; 

9 meses; 1 ano; 1 ano e 4 meses; 1 ano e 5 meses. Tais prazos podem ser observados na 

Tabela 1.  

 

Tabela 1  

Prazos em que os PIAS foram elaborados pela unidade de medida socioeducativa 
 

Jovens 
Prazos de 

elaboração do PIA 

Henrique 9 meses  

Gringo 9 meses  

Ezequiel 1 ano  

João José 1 ano e 4 meses 

Pedro Bala 1 ano e 5 meses  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2016.  

 

Observa-se que a construção dos PIAs ocorreu após o prazo estabelecido na Lei do 

SINASE, a qual determina que o PIA deve ser “elaborado no prazo de até 45 (quarenta e 

cinco) dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento” (Brasil, 2012b). 

A partir da observação das datas de produção do PIA, percebe-se o descumprimento da lei do 
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SINASE, em que tais documentos têm extrapolado o prazo de elaboração, o que pode 

comprometer o cumprimento da medida socioeducativa, tendo em vista que o SINASE 

delimita que a execução das atividades e objetivos da MSE dependem do Plano Individual de 

Atendimento. 

 

4.2 Entre o presente e o futuro: O que dizem os jovens sobre o cumprimento da medida 

socioeducativa? 

 

 A análise temática das entrevistas possibilitou a identificação das seguintes classes 

temáticas: Atividades realizadas no cumprimento da MSE; Participação da família; Relação 

jovem com a equipe de profissionais; Relação com os demais jovens na MSE; Medida 

Disciplinar (MD); Cumprimento da Medida Socioeducativa; Contribuição da MSE; Violações 

de direitos no cumprimento da MSE; Projeto de vida; Contribuição da MSE para o projeto de 

vida; Plano Individual de Atendimento (PIA), conforme apresentado na Figura 2.  

Classes 

Temáticas 

 

Categorias 

 

Subcategorias 

Atividades 

realizadas no 

cumprimento 

da MSE 

Oficinas ocupacionais e pedagógicas  

Escola 

Cursos Profissionalizantes 

Recreação 

Banho de sol 

Televisão 

Dia de visita  

Atendimento 

Trabalho 

Participação 

da família 
Visita da família 

Duração da visita  

Dificuldades 

Revista íntima vexatória 

Elo com o mundo lá fora  
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Auxílio da família no cumprimento da 

MSE 

Sentimento 

Relação do 

jovem com a 

equipe de 

profissionais 

Tipo de relação com os agentes 

socioeducativos 

Respeitosa 

Autoritária 

Corrupta 

Relação com a equipe técnica 

 

 

Relação com 

os demais 

jovens na 

MSE 

Convivência no quarto  

Boa Relação 

Tolerância 

Desconfiança na convivência 

Rivalidade entre facções  

Medida 

Disciplinar 

(MD) 

O que provoca a MD  

Caracterização da MD 

Recorrência da MD 

Significado da MD 

Consequências da MD 

Violações de 

direitos no 

cumprimento 

da MSE 

Não receber visitas  

Enclausuramento 

Violência física e psicológica 

Não é realizado o exame de corpo de 

delito 

Ignorado em suas necessidades 

Cumprimento 

da MSE 

Tempo de cumprimento  

Avaliação da MSE 

Prisão 

Restrições 

Para que serve a MSE 

Contribuição 

da MSE 

Reflexão  

Deixar de usar drogas 

Recuperar 

Revolta 

Afastamento do contexto dos atos 

infracionais 

Não querer voltar para a instituição de 

MSE 

Projeto de vida Mudança de vida 
O que deseja 

O que precisa 
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Obstáculos 

Formação Profissional e Trabalho  

Concluir os estudos 

Convivência familiar 
Retorno ao convívio familiar 

Constituição de nova família 

Contribuição 

da MSE para o 

projeto de vida 

Não ajuda  

Necessidade de medidas de proteção 

Oportunidade 

Plano 

Individual de 

Atendimento 

(PIA)  

Explicado para o jovem  

Elaborado  

Não elaborado  

O que abordou 

Objetivo do PIA 

      

     Figura 2 

     ______________________________________________________________________ 

     Classes temáticas, categorias e subcategorias obtidas na análise de conteúdo. 

 

4.2.1 Descrição das vivências na medida socioeducativa 

 

Os jovens entrevistados apontaram as suas vivências no cumprimento da medida 

socioeducativa. Observou-se para este objetivo as classes temáticas: Atividades realizadas no 

cumprimento da medida socioeducativa; Participação da família; Relação do jovem com a 

equipe de profissionais; Relação do jovem com os demais jovens na medida socioeducativa; 

Medida disciplinar e Violações de direitos no cumprimento da medida socioeducativa.   

Na classe temática Atividades realizadas no cumprimento da medida 

socioeducativa, os jovens se referiram às atividades realizadas cotidianamente na instituição. 

Emergiram as categorias: Oficinas ocupacionais e pedagógicas, Escola, Cursos 

profissionalizantes, Recreação, Dia de visita, Atendimento e Trabalho.  
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No que diz respeito a categoria Oficinas ocupacionais e pedagógicas, ressalta-se que 

nem todos os jovens participam de todas as modalidades ofertadas, seja devido ao número de 

vagas que não equivalem ao número total dos jovens internos ou por não corresponderem aos 

interesses destes. No conjunto das entrevistas emergiram as atividades pedagógicas realizadas 

por instituições parceiras, como universidades, através de projetos de extensão e atividades 

ocupacionais, tais como oficinas de artesanato e cultura, ofertadas pela unidade de internação 

como mostra a fala de um jovem entrevistado: “Mas a o que distrai mente é fazer artesanato 

mesmo. Somente. Tem folha e celofane. Distrai a mente da pessoa, dobrando e cortando, 

fazendo quadro, barco, porta bombons, esses negócios. Distrai um pouquinho a mente.” 

(Gringo, 17 anos). Dentre as atividades pedagógicas sobressaiu as atividades promovidas 

através de projetos realizados por universidades, observadas nas afalas a seguir: 

... vou pro grupo de vocês [Projeto de extensão] quando tem na segunda-feira. Só isso 

mesmo. E de vez em quando o grupo de Y7 [Projeto de extensão] vem chamar, de 

quinze em quinze dia. (Pirulito, 17 anos).  

 

Eu fiz aula com ela... os que vem de lá também [Projeto de extensão]. Foi, arte, 

negócio de arte, saber como é que tava aqui dentro, trabalhar..."de menor", como era 

sua vida pá, o que você queria saber de arte, o que que tava acontecendo, assistir uns 

filme aí e pá, que ela trouxe de lá, e ainda teve mais um negócio que os meninos daqui 

foi prá lá... um negócio lá, só que eu não fui porque eu tava de medida [disciplinar]. 

(Almiro, 17 anos). 

Com relação à categoria Escola os jovens descreveram a sua organização e 

funcionamento, revelando que está se parece com a escola que frequentavam nos bairros onde 

moram, apesar de informarem que o tempo de aula na instituição é menor, conforme a falar a 

                                                           
7 Y é a letra utilizada para não identificar os responsáveis pela coordenação do projeto de extensão.  
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seguir: “Aqui? É sempre a mesma coisa, colégio de manhã, só uma hora e meia de colégio 

só...” (Augusto, 17 anos). Os jovens também se referem a essa atividade como possibilidade 

de passarem um período fora dos quartos, nos quais permanecem grande parte do dia 

trancados: 

[A escola] é por série, vai só, dois, três pavilhão, a série que eu fizer, eu vou pra minha 

sala, o professor vai dar aula, a escola é igual a da rua, a escola daqui... eu faço o sexto 

ano, perto de terminar os estudos... (Almiro, 17 anos).  

[A escola] é tranquilo, pelo menos a pessoa sai de lá de dentro e fica aprendendo 

alguma coisa. Que a pessoa lá dentro não pensa coisa boa, é coisa ruim lá dentro. Só 

trancando, vendo grade pra todo canto, todo uns combogó né, os negócio tudo 

quadrado.  Quando saí assim pá aula, a pessoa aprende mais alguma coisa. Num se 

esquecesse das coisas, por que a pessoa também esquece né, às vez. (João José, 17 

anos).  

 Dentre as atividades realizadas na instituição tem-se a oferta de Cursos 

profissionalizantes, para os jovens com idade compatível para a realização da inscrição, como 

observado na seguinte fala: “... tem uns curso. Eu fiz um curso também. Eu fiz um curso de 

encanador do PRONATEC/SENAI.” (João Grande, 17 anos). No entanto nem todos os jovens 

tem acesso a esses cursos, pois o número de vagas disponibilizados para a unidade de MSE 

não é suficiente para o número de jovens com idade compatível para inserção nos cursos e 

que tem o desejo de se profissionalizar e além disso, nem todos os cursos oferecidos estão 

dentre aqueles em que os jovens sinalizam interesse, como pode ser visto na seguinte fala: “Aí 

tem uns cursos aí também, mas eu não tô não, botaram meu nome ainda não, mas tem gente aí 

nos cursos. Não gosto desses aí nenhum não. Mas o que bota, eu tô fazendo, tô indo, normal.” 

(Augusto, 17 anos). 
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A categoria Recreação diz respeito as atividades de lazer realizada por todos os jovens 

na instituição, com exceção dos jovens que se encontram sob medida disciplinar. Essa 

categoria derivou as subcategorias Banho de sol e Televisão.  A subcategoria Banho de sol é 

caracterizada pela descrição da organização de jogos de futebol no campo da instituição no 

período da manhã, como demonstrado na fala a seguir: “... depois banho de sol e pronto, lá 

dentro fica só, diversão lá dentro é televisão, dominó, só esses negócios mesmo.” (Augusto, 

17 anos). 

 A subcategoria Televisão, que corresponde a uma atividade realizada no período em 

que os jovens permanecem nos quartos, é descrita por estes como atividade repetitiva: “Aqui, 

é logo cedinho assim vem o café e depois do café vai po banho de sol, e só jogar bola 

mesmo... Ficar dentro da ala, no convívio, mai os menino. Assistindo televisão e todo dia a 

mesma coisa.” (Barandão, 16 anos). 

A categoria Dia de visita compreende a descrição dessa atividade, sendo autorizada 

pela instituição que ocorra duas vezes por semana. É realizada ao mesmo tempo para todos os 

jovens e não há a execução de outras atividades durante os períodos de visita, como 

exemplificado na seguinte fala: “(...) tem a visita da família duas vezes por semana, mas, não 

é mesma coisa do cara estar lá fora, mas, dá pelo menos pra ver né, saber que tá bem, só...” 

(Pedro Bala, 15 anos). 

Quanto a categoria Atendimento, esta se refere aos atendimentos psicológicos, de 

serviço social e de saúde realizados pela equipe técnica da instituição. Porém, como pode se 

observar na fala abaixo, ter atendimento também tem sido uma atividade difícil de acessar, 

sendo que para ocorrer os jovens precisam solicitar, como observado no relato do jovem: 

“[Ter atendimento] Né que é fácil não. Mai quando ver assim que a pessoa tá assim numa 

precisão assim, e a pessoa pedir pra chamar, aí as vez a pessoa é chamado, num tem?” 

(Ezequiel, 16 anos). 
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 A categoria Trabalho foi identificada na fala dos jovens entrevistados, como uma das 

atividades que compõem a rotina institucional, caracterizada pela realização de atividades de 

limpeza na instituição. Essa categoria revela a realização de trabalho por parte dos jovens sem 

ser vinculada uma formação técnica profissional A fala do jovem apresenta algumas 

atividades de trabalho realizadas pelos jovens na instituição: “De vez em quando os monitor 

tira pá limpar o matinho. Aguar as planta.  Lavar carro que tem aí na frente. Eles tira de vez 

em quando...Esses carro aí que tão na frente? Dos monitor...” (Barandão, 16 anos). 

Os jovens se referiram as atividades realizadas na instituição de MSE como fazendo 

parte de uma rotina repetitiva, em que todos os dias vão para a escola, para o “banho de sol”, 

assistem televisão, tem atendimento. Alguns jovens foram inscritos em cursos 

profissionalizante e em oficinas ocupacionais e pedagógicas, no entanto, como a instituição 

enfrenta superlotação, nem todos os jovens tem acesso a tais atividades, sendo inscritos em 

uma lista de espera. A mesma situação é referida com relação aos atendimentos, situada por 

eles, como difícil de ter na instituição.  

Além disso, alguns jovens realizam atividades de trabalho, denominadas pela 

instituição por “missões”, em que os jovens ficam responsáveis por determinadas tarefas, 

principalmente envolvendo a limpeza da instituição. Essa atividade é realizada por jovens que 

não estão realizando cursos profissionalizantes e também não é remunerada. 

 A classe temática Participação da família se refere a presença da família dos jovens 

na instituição, tanto pelas visitas realizadas como pela sua contribuição para o cumprimento. 

As categorias que emergiram dessa classe foram: Visita da família, Elo com o mundo lá fora, 

Auxílio da família no cumprimento da MSE e Sentimento.  

 A categoria Visita da família corresponde a maneira pelo qual os jovens sinalizam que 

há ou não participação da sua família. Para eles, o fato de não receberem visitas de seus 

familiares significa abandono e portanto, terão de cumprir a MSE sozinhos.  
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Todas quarta e todo domingo, eles vêm direto. Meu pai vem no domingo e minha mãe 

vem nas quartas, num falta não. É bom né que a pessoa tem visita, num fica, tem 

muitos pessoal lá dentro que não tem visita, mais de um ano já sem visita.  Esperando 

a mãe vim, mai num vem. Abandonou o filho lá dentro. (Pirulito, 17 anos). 

Na categoria Visita da família também se observou três subcategorias: Duração da 

visita, Revista íntima vexatória e Dificuldades. Com relação à subcategoria Duração da visita, 

os jovens apontam que os momentos de visita destinados pela instituição são poucos durante a 

semana. Além disso referem-se que o tempo de visita durante esses dois dias não é suficiente, 

conforme o relato a seguir: “Tá, é bom, era bom que passasse mais tempo né, que é os único 

dia, só duas vez na semana que a pessoa vê a família da pessoa.” (João José, 17 anos). 

A subcategoria Revista íntima vexatória foi abordada pelos jovens como um aspecto 

que causa vergonha tanto para eles, como para seus familiares, como apontado na seguinte 

fala: “Isso é feio pra nós, a mãe de nós já ficando já de idade, pá, chega dia de visita e se 

abaixar, é feio pra nós, é feio pra nós...” (Almiro, 17 anos). 

Tal procedimento, realizado em todos os visitantes é significado como ainda mais 

humilhante para as mães e companheiras dos jovens, que por vezes deixam de visitá-los, 

evitando ter de passar por tal procedimento: “Minha irmã num quer vim me visitar não, por 

causa que ela disse que num gosta de passar pela humilhação ali na frente não.” (João Grande, 

17 anos). 

As falas dos jovens também sinalizam as Dificuldades existentes para a visita da 

família. Nesta categoria, as dificuldades apresentadas estão relacionadas a condição financeira 

e a distância da unidade em relação ao local de moradia, como observado na seguinte fala: 

“Tem vez que a família da pessoa num tem nem condição de vir e tá cansada de tanto 

trabalhar e num vem.” (João José, 17 anos). Também se verifica as dificuldades decorrentes 

das condições de saúde dos familiares:  
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Minha vó já é velha, e tem uma ferida na perna. (...) Mai sempre me deu apoio 

também, a gente faz o que pode né. Ela já é velha já. E hoje eu tô aqui, hoje eu sei que 

ela num vem por que ela não pode.  Se ela pudesse ela tava todo dia aqui, eu sei disso. 

(João Grande, 17 anos). 

Além disso, as dificuldades são decorrentes de alguns impedimentos expressos no 

regimento da unidade, principalmente quanto a visitação das companheiras dos jovens, pois 

para ocorrer, a autoridade judiciária avalia o tempo de relacionamento para assim poder 

autorizar ou não a visita. Tal procedimento, também tem de ser realizado apenas no início do 

cumprimento da medida:  

E eu aqui, eu não tenho visita não, dela [minha companheira] não... porque quando 

minha mãe quando foi correr atrás já tinha fazido um ano já, quando faz um ano aqui, 

não pode mais não...tem que fazer quando você chegar aqui, tem que correr atrás, que 

passou de um ano, não recebe visita dela mais não, visita íntima. (...) só me comunico 

com ela assim quando chega as cartas, de vez em quando. E pronto, e assim a vida 

anda né, castelo demais, e ficar assim com saudade né, e eu vou fazer o que se eu não 

posso sair daqui pra ir lá? (Almiro, 17 anos). 

Quanto a categoria Elo com o mundo lá fora, os jovens refletem que apesar das 

restrições vivenciadas pela privação de liberdade em que se caracteriza a medida de 

internação, no momento da visita tem a possibilidade de receber notícias tanto de seus 

familiares quanto do bairro onde moram, como exemplificado na fala a seguir: “Quando tá 

aqui a pessoa quer saber alguma coisa né. Tem vez até que fica doente. Meu pai tava com 

chikungunya um tempo desse aí. A pessoa quer saber de algumas novidade e só tem o dia de 

visita.” (João José, 17 anos). 

A categoria Auxílio da família no cumprimento da MSE foi situada como um 

elemento da participação. Nesta categoria os jovens expressam que apenas os seus familiares 
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os apoiam após a aplicação da medida e que sem a família seria ainda mais difícil cumprir a 

MSE, de acordo com o relato do jovem: “Depois que a pessoa cai aqui dentro, ninguém 

ajudava não.  Só o pai e a mãe mesmo.  Se num fosse meu pai e minha mãe eu tava 

abandonado aqui, sozinho.” (Pirulito, 17 anos). 

A visita familiar também gera Sentimento, ora de alegria em rever os familiares, ora 

de tristeza ao término da visita, principalmente porque esta é realizada sobremaneira pelas 

mães dos jovens, a quem identificam como fonte de apoio e alvo de sofrimento, como 

relatado pelo jovem: “Dá desgosto né, de ver assim, assim, quando a pessoa chega é bom 

demais, mas quando a pessoa vai saindo assim, a mãe da pessoa saindo assim, dando tchau 

pro cara, oxe...” (Henrique, 16 anos). 

O conteúdo desta categoria foi também identificado nas categorias anteriores, pois os 

jovens apontam os sentimentos despertados através da presença nas visitas e do 

acompanhamento da família no cumprimento da MSE. Ao rever a família destacam o fato de 

não poderem retornar para casa, como observado na fala seguinte: 

(...) aí minha irmã vem me visitar mais ela [mãe] e quando vai, vai as duas e pronto ela 

vai andando ali, "tá faltando um por aqui", que sou eu, mas eu vou fazer o quê? Olha 

assim, dá vontade de chorar, mas aí quando ela vai se embora, dá um beijo e pá, é né, é 

pouco tempo... (Almiro, 17 anos). 

 Para os jovens, a participação da família é significada através das visitas familiares, 

em que a presença da família é referenciada como apoio e contribuição para o cumprimento 

da medida.  A visita é o momento mais esperado por eles, pois é o momento de rever a família 

e receber notícias de fora da instituição. Porém, consideram que o tempo de visita é pouco, 

tendo em vista que ocorrem em apenas dois dias da semana.  

As visitas dos familiares são acompanhadas de violações de direitos, tendo em vista 

que para acessar a instituição precisam passar pelo procedimento de revista íntima vexatória. 



112 
 

Além disso, algumas restrições impostas pelo regimento dificultam a presença ou participação 

da família, como as dificuldades colocadas para visitas as companheiras aos jovens.  

Na classe temática Relação do jovem com a equipe de profissionais, houve 

referência a relação dos jovens com os agentes socioeducativos e com a equipe técnica da 

instituição, em que estes avaliam como ocorre essas relações no cotidiano do cumprimento da 

medida socioeducativa. Destacaram-se nessa classe as categorias Tipo de relação com os 

agentes socioeducativos e Relação com a equipe técnica.  

Na categoria Tipo de relação com os agentes socioeducativos foram identificados 

variados tipos de relacionamento entre jovens e agentes, motivados por diferentes ações na 

instituição. Nesta categoria emergiram as subcategorias Respeitosa, Autoritária e Corrupta, 

nas quais os jovens analisam as relações com os vários grupos de agentes socioeducativos. 

Na subcategoria Respeitosa, os jovens revelam que é preciso manter o respeito na 

convivência com agentes socioeducativos e assim evitar possíveis conflitos. Descrevem que a 

postura de respeito ora deve partir inicialmente dos agentes socioeducativos, ora dos próprios 

jovens.  

Assim, não desrespeitar eles, eles não vão desrespeitar a gente, chegar e bater assim do 

nada, só se chamar algum, algum motivo né, algum nome feio com eles né, aí eles 

pode ficar...não gostar né, se não for por isso não, acontece nada não, eles não vai 

chamar nome com a pessoa, nem a gente vai chamar com eles né, como aquele ditado, 

tem que respeitar os mais velhos né, e assim a gente vai levando, devagarzinho, 

fazendo... (Pedro Bala, 15 anos).  

Os jovens apontam que alguns agentes socioeducativos mantem uma relação 

Autoritária, nas quais detém o poder sobre os jovens, inclusive de colocá-los em medida 

disciplinar, mesmo que eles não tenham praticado nenhuma falta disciplinar:  
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Tá, por que eles [agentes socioeducativos] querem que tipo, se a pessoa falar mesmo 

alguma coisa eles já acha ruim, por tudo quer deixar eu de medida [disciplinar], essas 

coisa. A pessoa não pode falar nada com eles. Eles podem fazer o que quiser, se nois 

for falar, sempre eles tão certo, nunca tão errado. Sempre eles tão certo. (João José, 17 

anos). 

Os jovens relatam que são desacreditados por denunciar a conduta autoritária dos 

agentes, e que a única reação possível é a revolta, como observado a seguir: “As vez aqui 

dentro da revolta sabe, da revolta. Do que eles faz com a gente, quando eles chega 

reclamando, falando, agitado.” (João Grande, 17 anos).  

Os jovens denunciam ainda que a relação com os agentes socioeducativos é Corrupta. 

Questionam o fato de seus familiares serem submetidos a revista íntima vexatória, cujo 

objetivo informado pela instituição seria o de impedir a entrada de drogas ou celulares na 

instituição, pois afirmam que são alguns agentes socioeducativos entregam drogas aos jovens 

e depois as retiram, o que resulta na aplicação de uma medida disciplinar, conforme pode ser 

visualizado na fala abaixo:  

Quem bota a droga pra dentro? Tá, acho que vocês mesmo sabem quem é que bota a 

droga pra dentro, me responda só essa pergunta vocês duas.... Quem é que bota droga 

pra nós? Nossa família? Não, não, não, não. Nós faz nossa família se arriscar pra botar 

droga pra nós? Quem bota pra nós? ... Esses cara que fica aí [apontou em direção ao 

corredor da instituição], tudinho, que faz isso aqui, tá, a obrigação deles é de tirar, e a 

obrigação deles é tirar as drogas, que eles mesmos que botam.... como eu disse a 

vocês, tudinho aí é corrupto, tirando diretor, diretora, os resto tudinho aí, só tinha um 

aqui que trabalhava certo. (Almiro, 17 anos). 

Outro aspecto que refere a relação Corrupta é o fato de alguns agentes socioeducativos 

oferecerem alguns benefícios aos jovens. Tais benefícios referem-se ao fato dos agentes 
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permitirem que alguns jovens passem alguns momentos fora de seus quartos, que se 

caracterizam por espaços apertados e que comportam vários jovens e a transmissão à equipe 

técnica da necessidade de atendimento. Mas para que esse benefício seja concedido, tanto da 

liberação do quarto quanto da informação sobre o atendimento, é preciso que o jovem 

mantenha um bom comportamento, pois do contrário não recebem esse mesmo tipo de 

tratamento: 

[Os agentes socioeducativos] Ajuda assim né, quando a pessoa pede pra ficar um 

pouco solto, eles chega lá e deixa a pessoa um pouquinho solta, depois tranca de novo, 

ajuda em muitas coisas, quando a pessoa pede pra mandar o nome pra assistente 

[social], eles mandam, falar com diretor, muitas coisas. Eles deixam tudinho solto não 

né, mas a pessoa faz por onde, ficar um pouco ali. (Pedro Bala, 15 anos). 

A categoria Relação com a equipe técnica refere-se ao modo como os jovens analisam 

a relação através dos atendimentos. Para eles, os atendimentos são os momentos em que 

podem conversar, pois, não confiam nos jovens com quem convivem. Tal conversa tem a 

função de aconselhar os jovens e também produz alívio, como uma espécie de escape do que 

vivenciam no cumprimento da medida socioeducativa, de acordo com o depoimento seguinte:  

Aqui só quem conversa comigo mesmo é a assistente social e a psicóloga. É bom, a 

pessoa, elas faz uma conversa com a pessoa para pessoa ficar mais aliviado né e tem 

conselho bom né. Pelo menos é uma pessoa que chega assim e dá um conselho bom a 

pessoa. Ali quando ela chama a pessoa pra conversar, a pessoa fica mais a vontade, 

mais aliviado, por que lá dentro é só maldade, e quando a pessoa vem aqui a pessoa tá 

mais aliviado. A pessoa conversando. (Barandão, 16 anos). 

A relação dos jovens com os agentes socioeducativos tem se caracterizado por uma 

oscilação em que para com alguns há respeito, e para outros não há respeito. Nas suas falas, 

os jovens revelam uma postura autoritária por parte dos agentes, além de denunciarem que 
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parte da equipe de agentes socioeducativos não trabalha de acordo com as regras da 

instituição e que por isso seriam corruptos, beneficiando alguns jovens e outros não, a partir 

de negociações feitas diante da avaliação do comportamento dos jovens. 

 Já a relação com a equipe técnica foi expressa através dos atendimentos que são 

referenciados pelos jovens como momento de ajuda e alívio diante das tensões existentes no 

cumprimento da medida, entre essas o convívio coletivo no quarto e a constante suspeita de 

que os demais jovens poderão fazer algo contra eles. Destaca-se ainda que o atendimento 

assinalado nas entrevistas tem -se caracterizado através da prática de aconselhamento para os 

jovens.  

 No que se refere a classe temática Relação com os demais jovens na MSE, os jovens 

descrevem a maneira como se relacionam com os diferentes grupos de jovens na instituição, 

entre estes, os que convivem no mesmo alojamento e os demais. Originaram-se as categorias: 

Convivência no quarto e Rivalidade entre facções. Na categoria Convivência no quarto 

emergiram as subcategorias Boa relação, Tolerância e Desconfiança na convivência 

Os jovens apontam que na Convivência no quarto mantém uma Boa relação com 

alguns jovens com quem convivem, sendo esta relação de amizade. A distribuição dos jovens 

nos alojamentos é realizada por município de origem e por afinidade entre eles, como 

destacado na fala a seguir: “É tudo amizade os boy que eu moro lá, é tudo da onde eu moro, 

tudo de M8. Meu quarto é de M e tem um quarto de N.... eu conheço tudinho.” (Pirulito, 17 

anos). 

A relação com os demais jovens também é identificada como sendo mediada pela 

Tolerância entre eles. Avaliam que a convivência depende desta tolerância estabelecida entre 

si, evitando-se conflitos. Tal harmonia na convivência, pode ser quebrada, caso haja ofensas 

                                                           
8 As letras M e N foram utilizadas para substituir o nome dos municípios citados.  
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ou provocações por parte de algum jovem, o que pode gerar conflitos, envolvendo até mesmo 

violência física.  

Por uma parte é boa né, que eles não chega assim do nada né, só se a pessoa der, falar 

algum nome feio com a família dele, ele não vai gostar né, se não for por isso não 

acontece nada não... (Pedro Bala, 15 anos). 

 Os jovens também descrevem que há Desconfiança na convivência com alguns jovens. 

Pelo fato de não conhecerem os demais jovens com quem passam a conviver nos quartos e 

nas alas, durante a maior parte do dia. Apontam que as alas são ocupadas por cerca de trinta a 

quarenta jovens e tem receio de serem agredidos fisicamente por estes, como mostra a 

seguinte fala:  

Lá dentro, é malícia demais. Aí ficam conversando de pegar um ou outro. Né 

conversa, negócio bom não, é só na surdina... Dos boy. Da convivência né. Dos 

adolescente.... Que aqui dentro, dentro de cadeia é malícia com força. Malícia mesmo. 

É menino que tem raiva da pessoa, e é vinte menino, quarenta menino só numa ala só. 

Imagina aí, trinta boy indo pra cima de uma pessoa só. A pessoa vai fazer o que? A 

pessoa não pode fazer nada.  (Barandão, 16 anos). 

Os jovens apontam a existência da Rivalidade entre facções na instituição. Sendo 

assim, há uma separação na unidade, a partir da identificação da equipe da suposta relação de 

pertencimento dos jovens a cada uma das duas facções, na tentativa de evitar conflitos entre 

elas. Essa diferenciação, que se caracteriza pela divisão da unidade em duas partes, ocorre a 

partir da reprodução institucional da rivalidade entre dois territórios no estado e também da 

identificação do local de moradia dos jovens. A separação é realizada para todos os jovens 

que chegam a instituição com base nesse critério, desse modo, mesmo que se algum jovem 

não se identificar como fazendo parte de uma facção, deverá ser acomodado em um dos 
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quartos identificados como de determinada facção, tendo que a partir disso assumir a relação 

de pertencimento.  

Com os boy que eu moro assim, mais eu assim, no meu quarto assim, na minha ala é 

tudo bom, só de boa, mai com as outras ala aí eu num se bato não. Por que eles é de 

uma facção e eu sou de outra. (Ezequiel, 16 anos). 

A relação com os demais jovens é significada como boa e respeitosa quando se refere 

aos jovens que convivem no mesmo alojamento, no qual a divisão foi realizada com base na 

afinidade ou por virem do mesmo território de origem. No entanto, mesmo dividindo o 

mesmo alojamento, alguns jovens sinalizaram a desconfiança que sentem em conviver com 

outros jovens que não conhecem e a existência de uma tolerância estabelecida entre eles com 

o objetivo de a convivência. Na instituição há ainda a separação dos jovens de acordo com as 

denominadas “facções rivais” objetivando evitar conflitos.  

A Medida disciplinar (MD) foi outra classe temática colocada nas entrevistas e se 

refere a sanção imposta pela unidade de MSE correspondente a determinadas faltas 

disciplinares praticadas pelos jovens, determinadas através do regimento interno da 

instituição. As categorias que surgiram nesta classe foram: O que provoca a MD, 

Caracterização da MD, Recorrência da MD, Significado da MD e Consequências da MD. 

Na categoria O que provoca a MD são apontadas os tipos de faltas disciplinares que 

podem acarretar em medida disciplinar, dentre elas: o uso e porte de drogas, ameaças ou 

agressões verbais e físicas, tentativas de fuga ou faltar com respeito com os profissionais da 

instituição e demais jovens9. Apesar de estarem discriminadas no regimento interno da 

unidade, os jovens se referem a elas como sanções que são aplicadas sem justificativa ou 

desproporcionalmente à falta praticada.  

                                                           
9 Faltas disciplinares enumeradas no Regimento Interno da unidade.  
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Se for pego com alguma coisa eles botam de medida [disciplinar], acontece com um 

moi de coisa, com negócio de espeto, celular, esses negócio num tem? Espeto, celular, 

maconha, esses negócio, eles pegam e botam de medida [disciplinar]. E as vez até se a 

pessoa ficar reclamando, debatendo com eles, eles botam de medida. Não pode tirar 

sequência, que é um negócio assim igual uma briga, num tem? Sim, é quase igual uma 

briga, mai num tá brigando de verdade, é só sequência. Aí eles botam de medida por 

que eles quis. (João José, 17 anos).  

Na categoria Caracterização da medida disciplinar, os jovens descrevem a maneira 

como a sanção ocorre. São retirados dos quartos de convívio com os demais jovens e levados 

para outro quarto na instituição em que permanecem sozinhos durante determinado tempo, 

sem acesso as demais atividades da unidade.  

...aí eu fui pa lá, pro isolado, isolado não, é uma ala, por que tiraram uma ala só por 

que não tem televisão e a pessoa fica trancado direto, aí chama de isolado, mai num é 

isolado não, é uma ala. (Pirulito, 17 anos). 

Na categoria Recorrência da MD, os jovens relataram que já ficaram em medida 

disciplinar por diversas vezes durante o cumprimento da MSE. Isto revela que esta sanção 

tem sido aplicada de modo recorrente para os jovens, como observado a seguir: “Só teve umas 

vez aí que eu entrei de medida [disciplinar], mai faz uns quinze dia que eu sai do isolado já. 

Mai eu voltei já, num vou entrar mais no isolado não, só fui umas três vez mesmo.” (Pirulito, 

17 anos). 

Na categoria Consequências da MD, os jovens descrevem as restrições decorrentes da 

medida disciplinar, tais como deixar de receber visitas fmiliares, não ter acesso a televisão, 

não participar do banho de sol ou atividades externas e o período em que esta ocorre, levando 

de quinze a trinta dias, a depender da falta praticada, como observado na fala a seguir:  
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Bota os menino de medida [disciplinar] um mês sem ver a família, no isolado, 

trancado, sem banho de sol, sem nada. Sem banho de sol, sem nada, sem ter direito a 

nada. Só lá. Trinta dias, depois de trinta dias bota de novo, num tem, no convívio... 

(Barandão, 16 anos). 

 

(...) eu não fui [atividade externa] porque eu tava de medida [disciplinar]. 

Sim...cumprindo medida, que eu fui pego com droga… Foi...lá dentro do quarto… 

Essa medida [disciplinar] aí, mesmo tempo foi ruim, mesmo tempo foi bom...na hora 

do efeito da droga você nem liga, agora ela sai, ixi... (Almiro, 17 anos). 

Na categoria Significado da MD, os jovens qualificaram o significado da MD. Ao 

receber a sanção, os jovens analisam os sentimentos provocados no momento em que estão 

cumprindo a medida disciplinar, como revelado pelo jovem: “Achei ruim né, que ninguém 

quer ficar num canto daquele. Quer ficar na ala assistindo televisão né.” (Pirulito, 17 anos). 

As falas revelam que a aplicação da medida disciplinar (MD) na instituição tem se 

caracterizado por uma série de violações de direitos. Analisam que a medida disciplinar tem 

ocorrido de maneira injustificada, sendo aplicada até mesmo quando brincam entre si, pois a 

brincadeira é sinalizada pela instituição como a possibilidade de virar um conflito entre os 

jovens.  

Na classe temática Violações de direitos no cumprimento da MSE, foram apontadas 

diversas violações existentes no cumprimento da MSE ou como decorrência das medidas 

disciplinares. As categorias que emergiram foram: Não receber visitas, Enclausuramento, 

Violência física e psicológica, Não é realizado o exame de corpo de delito e Ignorado em suas 

necessidades. 

Na categoria Não receber visitas, os jovens relatam que quando a medida disciplinar é 

aplicada, as visitas familiares são suspensas. Além dos jovens apontarem que visita familiar 
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ocorre em poucos dias da semana e sendo de curta duração, ainda estão sujeitos a suspensão 

das visitas por um período que pode chegar a trinta dias, como observado na fala a seguir: “... 

um moi de dia trancado sem ver a família da pessoa.... Sem ver a família é ruim...” (João José, 

17 anos). 

As violações de direitos também foram caracterizadas a partir do Enclausuramento, 

consequente da medida disciplinar. Quando recebem a medida disciplinar, os jovens 

permanecem em um quarto, separados dos demais quartos de convívio coletivo na instituição. 

Neste permanecem trancados sem direito a exercer as demais atividades que ocorrem na 

instituição, nem mesmo para o denominado “banho de sol”, como observado na fala seguinte: 

“...tem vez que até um mês a pessoa fica trancado, sem sair pra canto nenhum, nem pra banho 

de sol, só vai pro atendimento. Fica trancado um mês, sem ver, só lá trancado, eles passa o 

cadeado e pronto.”  (João José, 17 anos). 

Dentre as violações de direitos, destaca-se a Violência física e psicológica por parte de 

alguns profissionais que atuam na unidade de internação. Os jovens denunciam que alguns 

agentes socioeducativos agem com violência física e psicológica com vários jovens, como 

pode ser visualizado nas falas seguintes:  

Aí vem os homi [agentes socioeducativos] e fica batendo na pessoa por nada, dá tapa 

na cara e a pessoa num vai ficar querendo levar tapa na cara direto. E nenhum menino 

aqui quer tá apanhando. Ninguém quer tá apanhando não. (Barandão, 16 anos.).  

 

Eles trata a gente muito ignorante as vez, tem dia que eles vem tranquilo lá de casa, 

mai tem dia que eles tá com poblema, todo mundo passa por poblema, as vez tão 

descontando na gente, manda desligar a televisão que é da ala da gente só de ruindade, 

aqui de dentro. (João Grande, 17 anos) 
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A categoria Não é realizado o exame de corpo de delito caracteriza-se como mais uma 

forma de violação de direito na MSE. Os jovens, além de sofrerem com as agressões físicas, 

sofrem ainda com a omissão por não poderem realizar o exame de corpo de delito e assim 

responsabilizar os autores das agressões.  

(...) batia em nós e passa um pano por cima e acabou-se, se ficar roxo, hematoma, 

perdeu a visita, só vai pra visita quando ficar melhor...falar tantinho assim, grita muito 

com a gente "E aê, tão vendo a rua ali ô”, oxe. (...) Pra fazer corpo de delito, se ficar 

roxo, aí nossa mãe vai no juiz e fala "quebraram meu filho lá e ficou com hematoma, 

eu vou correr atrás do corpo de delito". O juiz e o diretor: “aconteceu nada não, 

acabou’. (Almiro, 17 anos). 

A categoria Ignorado em suas necessidades revela que os jovens têm seus pedidos 

negligenciados por alguns profissionais na instituição, inclusive em seus direitos mais 

básicos. Além disso, os jovens relatam que são constantemente desacreditados pela equipe de 

agentes socioeducativos quando procuram expor alguma situação ocorrida nos quartos.  

A gente não pode ter o que quer, pra falar a verdade a gente passa por humilhação, por 

que até pra gente chegar a encher uma garrafa de água tem que pedir ao monitor. (...) 

A comida também não é tão boa. O mai difícil é que eles [agentes socioeducativos] 

não querem fazer o que a gente pede. Eles não querem fazer o que a gente pede. Se a 

gente pede um negócio, eles num querem fazer.  Quer dizer, tudo eles querem que seja 

do jeito deles. Nunca vê o lado da gente. Principalmente, acreditar na gente, eles não 

acreditam. (João Grande, 17 anos). 

Percebe-se nesta classe temática que o cumprimento da medida socioeducativa não 

está isento de “violações de direitos”, pois os jovens são agredidos física e psicologicamente 

pelos agentes socioeducativos.  Além disso, quando ocorrem agressões físicas, o 

encaminhamento para a realização do exame de corpo de delito não é realizado.  A medida 
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disciplinar se constitui como violação de direitos, na medida em que restringe o direito a 

visita familiar e a participação dos jovens nas demais atividades da instituição, 

caracterizando-se pelo enclausuramento dos jovens.  

 

4.2.2 Sentidos sobre o cumprimento da medida socioeducativa 

 

As vivências no cumprimento das medidas socioeducativas também produzem 

sentidos para os jovens, a partir do que cada um deles significa diante das diversas 

experiências. Relacionados a este objetivo, observaram-se as seguintes classes temáticas: 

Cumprimento da medida socioeducativa e Contribuição da medida socioeducativa.  

A classe temática Cumprimento da medida socioeducativa, versa sobre as vivências 

dos jovens no cumprimento da MSE e sobre como os jovens significaram tal cumprimento. 

Nesta classe, foram identificadas as categorias Tempo de cumprimento, Avaliação da MSE, 

Prisão, Restrições e Para que serve a MSE.  

A categoria Tempo de cumprimento se refere sobre o tempo de cumprimento 

determinado na sentença pela autoridade judiciária, sobre período já cumprido pelo jovem e 

referente ao prazo restante de cumprimento da MSE. Os jovens se referem ao cumprimento da 

medida a partir do tempo que esta pode assumir, estabelecida no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com o mínimo de seis meses ao prazo máximo de três anos.  

(...) e já vou com esse tempo aí, um ano e três, vai fazer um ano e quatro, esse mês que 

vem agora. Todo mês, completa um mês e perto de fazer dois anos, tô vendo aí né se 

eu vou pra rua com dois anos de novo, dois anos e um, dois anos e três... é de seis 

meses a três anos, posso tirar até os três...depende da [autoridade judiciária], que tá 

tomando conta do seu caso... (Almiro, 17 anos). 
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 A categoria Avaliação da MSE versa sobre as análises que os jovens realizam sobre o 

cumprimento da medida. Nesta categoria, os jovens questionam sobre a função 

socioeducativa e revelam o caráter disciplinar que a MSE tem assumido.  

Povo diz que aqui é, como é, que tem aí na frente o nome? Socioeducativo né? Oxe! 

Perguntar o que é ensinado aqui pra nós ser educado, pode perguntar até ao diretor, o 

que é ensinado a ser educado aqui, ensina nada não, só a ficar de cabeça baixa, é a 

educação deles. (Gringo, 17 anos). 

 Outra categoria que emergiu a partir das falas dos jovens, relacionada ao cumprimento 

da medida foi a comparação da medida de internação a uma Prisão. Os jovens relatam a 

existência de grades nos quartos que servem de alojamento e ao tempo em que permanecem 

nesses quartos.  

(...) tá vivendo atrás das grades. Como é que os povo vai inventar um negócio desse? 

Uma gaiola, quando a gente tá fora a gente num compreende o que o passarinho tá 

passando né, mai quando conveve a gente começa a entender as coisas, de ver outro 

sentido, aqui é outro mundo, diferente de lá fora. (João Grande, 17 anos). 

Na fala de alguns jovens houve referência às Restrições existentes no cumprimento da 

medida de internação. As restrições são caracterizadas pelo fato dos jovens ficarem a maior 

parte do tempo trancados nos quartos e sem ter acesso aos serviços disponíveis no território e 

ao afastamento do convívio familiar, conforme pode ser visualizado na fala abaixo:  

Isso não é vida de ninguém, tá trancado não.  Só um quadradinho assim com menino 

dentro de um quarto, trancado. A pessoa fica meio doido, de um ano, dois ano, só 

trancado assim, sem nem puder nem sair. Sem puder ir numa praia, sem puder ir num 

mercadinho assim. Sem puder ir no shopping dá uma voltinha com a família da pessoa 

e não tem ninguém da família da pessoa pá, né lá dentro. (Barandão, 16 anos). 
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Por fim, o cumprimento da MSE também é visualizado a partir da sua função, ou seja, 

os jovens avaliam Para que serve a MSE. Nesta categoria, a medida socioeducativa é descrita 

como tendo a função punitiva, por se caracterizar como uma prisão e que foi aplicada como 

resposta ao ato infracional praticado. Contraditoriamente, é vista como medida protetiva para 

os jovens que sofreram ameaça de morte, como pode ser observado abaixo:   

Bom por uma parte né? a pessoa tá viva, mas por outra, o cara tá preso, ninguém gosta 

de tá preso, mas o cara tem que pagar pelo erro que faz. Se eu errei tô disposto a pagar 

pelo o que eu fiz né? (Pedro Bala, 15 anos). 

 Percebe-se que os jovens se referem ao cumprimento da medida socioeducativa como 

uma prisão, sendo caracterizada pela punição em relação a um erro que cometeram e que 

precisam pagar por ele, além de refletirem que a instituição deveria exercer sua função 

educativa. Para eles, a ausência de liberdade, trazida pela medida de internação é causadora de 

sofrimento psíquico.  

Outra classe temática gerada pelas entrevistas foi a Contribuição da medida 

socioeducativa, que corresponde aos sentidos que as vivências na medida socioeducativa 

produzem para os jovens. Nesta classe, as categorias identificadas foram: Reflexão, Deixar de 

usar drogas, Recuperar, Revolta, Afastamento do contexto dos atos infracionais e Não querer 

voltar para a instituição de MSE.  

 Na categoria Reflexão, os jovens revelaram que a MSE contribui para a reflexão sobre 

suas vidas. No entanto, tal reflexão é um ato de única responsabilidade do jovem e facilitado 

pelo fato de permanecerem a maior tempo trancados nos quartos e sem realizar outras 

atividades. A reflexão aparece como arrependimento e desejo de mudar de vida.  

Ajuda muito a gente pensar, por que naquele canto aqui que a pessoa tá deitado e os 

menino tá passando pra lá e pra cá, a gente fica pensando "meus Deus aonde eu vim 

parar... num podia tá em casa?". Começa a pensar, a descobrir as coisas, a botar a 
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mente pra funcionar mais pra fazer o bem, que o mal não leva a nada.  (...) Sair daqui 

eu, essa medida [socioeducativa] aqui, ela me ajudou a pensar, compreender como é as 

coisa, como é ver e enxergar como é a liberdade, o valor que tanto se a gente for pra 

outra linha a gente pode perder e perde tudo, até a vida né. (João Grande, 17 anos). 

 A categoria Deixar de usar droga, denota que essa ação é significada pelos jovens 

como importante para seus projetos de vida, como um elemento de mudança. Os depoimentos 

relacionados a essa categoria mostram que os jovens que se autoavaliam como usuários ou 

dependentes químicos são submetidos no cumprimento da medida socioeducativa a lógica da 

abstinência, não sendo identificadas estratégias de cuidado e atenção em saúde.  

Vai [ajudar] até demais, aqui a pessoa para de usar droga, num usa droga. Na rua não, 

a pessoa é usando droga direto. Aqui a pessoa passa de seis mês a três anos, quando 

passar dois anos num tá viciado mais, quem era viciado antes. A pessoa vê assim e a 

pessoa nunca fica mais com aquela vontade de fumar cigarro, fumar maconha, num dá 

aquela vontade mais, aí a pessoa muda né. (Pirulito, 17 anos). 

A categoria Recuperar emerge das falas dos jovens como umas das funções geradas 

pelo cumprimento da MSE. Conforme as demais categorias dessa classe, essa função da MSE 

representa um aspecto individual, pois alguns jovens poderão “se recuperar” e outros não, 

pois tal recuperação depende exclusivamente da sua vontade e contribuição, como se observa 

na fala a seguir:  

A maioria aqui dentro da pra recuperar um bocado, dentro desse Z10 [unidade de 

internação], dá pra recuperar um bocado, é porque eles não ajuda muito assim não, 

mas dá pra recuperar dá. (Pedro Bala, 15 anos). 

Na fala dos jovens houve também referência a Revolta provocada no cumprimento da 

MSE, pois para eles a internação só consegue produzir sentimentos negativos, gerados pelo 

                                                           
10 Letra utilizada para não revelar o nome da unidade de cumprimento de medida socioeducativa.  
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fato de serem privados de liberdade ou por não ter elementos que os auxiliem a construir 

novos projetos de vida. Além disso, outras ocorrências no cumprimento, significadas como 

injustiça, provocam revolta.  

Por que a pessoa aqui dentro, a pessoa não consegue pensar em quase nada não, de 

bom não. Tem muitas coisas aqui dentro que faz a pessoa ter raiva.  Por uns lado assim 

a pessoa até pensa em coisa boa assim, mai dos outro lado é só decepção.  (Ezequiel, 

16 anos.) 

A categoria Afastamento do contexto dos atos infracionais é identificada pelo fato da 

MSE interromper a prática de atos infracionais e os riscos decorrentes dessas práticas. Nesta 

categoria, os jovens atribuem a medida socioeducativa a função de medida de proteção, pois 

se não estivem cumprindo a MSE de internação, poderiam não estar vivos em razão do 

envolvimento com os atos infracionais.  

Ajuda, tá ajudando de muito...se eu tivesse no mundão agora, eu podia tá contando 

isso aqui pra vocês? Não, eu podia tá morto...podia tá por aí, fazendo o que eu tava 

fazendo né? Aqui não, aqui eu tô preso, mas tô vivo. (Almiro, 17 anos).  

Outra contribuição provocada relaciona-se ao desejo de Não querer voltar para a 

instituição de MSE. As falas dos jovens descrevem o quão a MSE se caracteriza como algo 

ruim, e ao invés de proporcionar uma ação pedagógica através da responsabilização, 

integração e desaprovação do ato, acentua o seu caráter punitivo, conforme relato a seguir: 

“Assim, mas, a pessoa pensa em querer sair, quem é que quer voltar pra aqui mais? Quem 

volta, volta porque gosta de tá aí dentro, mas quem não gosta não quer tá aqui não.” (Pedro 

Bala, 15 anos). 

 A contribuição da medida socioeducativa é vista como a possibilidade de reflexão 

sobre o ato infracional, no entanto essa reflexão a que se referem os jovens, ocorre, devido ao 

tempo em que permanecem nas alas (quartos), em sua maior parte, ociosos. Refletem que o 
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cumprimento da MSE é ruim, então o afastamento dos atos infracionais ocorreria como forma 

de não mais voltar a instituição. A MSE também é vista como causadora de raiva e revolta, 

devido às violações sofridas, ociosidade e perda de liberdade. 

 Outra contribuição se refere ao fato de fazer os jovens deixarem de usar drogas. No 

entanto, percebe-se que isso tem ocorrido através da abstinência e não do atendimento às 

necessidades de atenção integral à saúde dos jovens, conforme determina o SINASE ou 

pautadas pelo princípio da redução de danos. Nesse sentido, o relato dos jovens aponta que o 

ato de deixar de usar drogas está relacionado ao fato deste não ter as substâncias psicoativas 

ao seu alcance, o que não os protege quando saírem da instituição. Contraditoriamente, 

verificou-se que alguns jovens sinalizaram que tem acesso a substâncias psicoativas dentro da 

instituição, sendo assim, o fato de estar na instituição de internação não constitui um 

impedimento do acesso dos jovens as drogas.   

 Um outro aspecto diz respeito a MSE de internação constituir-se como possibilidade 

de proteção, tendo em vista que os jovens analisam que se estivessem em suas comunidades 

poderiam não estar vivos. No entanto, tal função de proteção é limitada, pois, se inscreve 

apenas durante o cumprimento da medida socioeducativa e através da privação de liberdade, 

não se estendendo para depois que os jovens saírem da unidade.  

   

4.2.3 Projetos de vida dos jovens 

 

Os jovens apontaram ainda os elementos que caracterizam seus projetos de vida após o 

cumprimento das medidas socioeducativas. As referências aos projetos de vida foram 

identificadas através das classes temáticas: Projeto de vida, Contribuição da medida 

socioeducativa para o projeto de vida e Plano Individual de Atendimento (PIA).  
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A classe temática Projeto de vida representa os aspectos expressos pelos jovens ao 

pensarem em suas vidas após o cumprimento da medida socioeducativa. Compreende os 

aspectos relacionados as possibilidades concretas com as quais irão se deparar, os desejos e 

sonhos e o que precisam desenvolver no presente para que possam realizar tais desejos no 

futuro. Essa classe suscitou as categorias Mudança de vida, Formação Profissional e 

Trabalho, Concluir os estudos e Convivência familiar.  

A categoria Mudança de vida, foi colocada pelos jovens ao se imaginarem após sair da 

instituição. Nesta categoria foram observadas as subcategorias O que deseja, O que precisa e 

Obstáculos.  

Com relação à subcategoria O que deseja, a mudança de vida se refere ao desejo de 

não se envolverem mais com atos infracionais ou de usar drogas, como observado no relato 

do jovem: “Não fazer mais coisa errada. Não vender mais droga, não usar.” (Pedro Bala, 15 

anos). Além disso, avaliam que o envolvimento com atos infracionais e o cumprimento da 

medida socioeducativa traz sofrimento para seus familiares e portanto não querem mais 

provocar desgosto para suas famílias, conforme a fala a seguir: “Tá, com certeza eu vou tentar 

mudar né, procurar não dá mais desgosto pra minha família.” (Henrique, 16 anos). 

Na subcategoria O que precisa, os jovens se referem ao que é preciso para a mudança 

de vida. Refletem que para não se envolverem com atos infracionais após o cumprimento da 

medida socioeducativa, necessitam de apoio, que pode ser da família e de outras instituições: 

“Sair daqui, eu vou botar na minha cabeça né, que tem vontade mudar né. Mai só, sozinho eu 

num consigo não, mudar não. Tem que ter outra pessoa né pá me ajudar.” (Barandão, 16 

anos). Outra questão expressa pelos jovens em relação ao que precisam, é a mudança de 

bairro, pois ponderam que esse é um fator de risco para se envolverem com atos infracionais e 

que já sofreram ameaças de morte neste local. Os trechos abaixo revelam essas necessidades:  
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Primeiro, eu quero ir simbora né, de onde eu moro, que se eu voltar pra lá, eu vou 

voltar a se envolver de novo, aí eu num quero isso pra mim mais não. A melhor coisa 

que eu tenho que fazer é ir simbora e procurar arrumar emprego. (Ezequiel, 16 anos).  

 

Penso em sair de lá (bairro)...já tive muito vexame já, os cara invadindo a minha casa, 

com a minha família dentro, constrangimento a família passando né, vendo um bocado 

de cara lá dentro da casa assim, querendo tirar a vida do filho assim do nada. (Pedro 

Bala, 15 anos). 

Outros jovens, porém, refletem aos Obstáculos para a mudança de vida. Dentre elas, o 

retorno ao contexto anterior ao cumprimento, a identificação de “inimigos”, correspondem a 

elementos que fazem com que o jovem, apesar do desejo de mudança, não consiga visualizar 

possibilidades concretas para tal.  

(...) que eu não posso dizer que eu vou saí e eu vou mudar de vida, andar assim, que 

nem vocês andam, não, eu vou andar, eu vou mudar de vida né, pá, mas eu não posso 

abaixar, andar sem tá armado não, que inimigo é doideira... a qualquer momento ele 

pode derrubar você, você fez um mal a ele... A qualquer momento ele pode derrubar 

você, querer fazer o mal a você também... quem mata aqui, paga aqui, é aquela lei. 

(Almiro, 17 anos). 

Ao refletirem sobre o projeto de vida, os jovens também pensam em Formação 

Profissional e Trabalho. Visualizam a profissionalização como uma nova possibilidade de 

inserção social, e a necessidade de relacionar a atividade de trabalho com essa formação 

profissional. Alguns jovens que já exerciam atividade de trabalho antes do cumprimento da 

MSE descrevem o desejo de continuar a exercer essa atividade, que aprenderam com seus pais 

e de realizar uma formação técnica e assim se especializar.  
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Eu penso em trabalhar com o meu pai, que eu já aprendi muitas coisas com ele já. E 

aceitar alguma coisa que ele tem. E fazer uns curso no SENAI né pá aprender mais 

coisa. Eu queria de construção civil. (João José, 17 anos). 

Alguns jovens entrevistados revelaram que estavam fora da escola quando começaram 

a cumprir a MSE e na instituição foram reinseridos na escola. A categoria Concluir os estudos 

emerge como um desejo após o cumprimento da MSE: “Quando eu sair daqui eu vou ver logo 

uma escola, ver o que eu posso fazer pra me matricular de novo e começar.” (Pedro Bala, 15 

anos).  

A categoria Convivência familiar foi expressa dentre os aspectos elencados pelos 

jovens ao pensarem sobre seu projeto de vida no futuro. Tal categoria apresentou as 

subcategorias: Retorno ao convívio familiar e Constituição de uma nova família. 

Na subcategoria Retorno ao convívio familiar, os jovens revelam o desejo de voltar a 

morar com suas famílias, sendo este retorno também uma possibilidade de auxiliar os seus 

familiares, como observado na fala a seguir: “Eu imagino, cuidar da minha vó, o tempo 

perdido, o que eu penso só é de cuidar dela, ajudar ela, a minha vó.”  (João Grande, 17 anos).  

Na subcategoria Constituição de uma nova família, os jovens apontam o desejo de 

constituir sua própria família e refletem que ter uma companheira e filhos os auxiliam no 

afastamento dos atos infracionais: “Assim, quando eu sair daqui arrumar uma mulher né pá 

ajudar a pessoa a mudar assim né, uma namorada, que a pessoa se aqueta mais, morar num 

canto assim.” (Barandão, 16 anos). 

 Nessa classe temática, percebe-se que os jovens desejam mudar de vida quando saírem 

da instituição, imaginando uma vida distanciada do contexto dos atos infracionais. Em seus 

projetos de vida, relacionados ao futuro, imaginam concluir a escolarização e conseguir um 

emprego, sendo que a atividade exercida pelo pai atua como uma referência de inserção no 

trabalho.  
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A família é vista como motivo pelo qual os jovens projetam a mudança de vida, seja 

através do retorno ao convívio familiar, em que não causarão mais desgosto aos seus 

familiares, seja pelo desejo em constituir uma nova família, com companheira e filhos.  

No entanto, o desejo de mudar vida é acompanhado de dificuldades. Alguns jovens, 

refletem que não irão conseguir se afastar do contexto dos atos infracionais, pois identificam 

riscos no bairro onde moram e temem vingança quando retornarem às suas comunidades, 

sendo que para isso imaginam que são os únicos responsáveis pela sua proteção e que para se 

proteger contra essas ameaças, precisam do porte de armas.    

 A classe temática Contribuição da medida socioeducativa para o projeto de vida, 

agrupa referências a como o cumprimento da MSE pode auxiliar os jovens na construção dos 

seus projetos de vida para quando saírem da instituição. Emergiram as categorias Não ajuda, 

Necessidade de medidas de proteção e Oportunidade. 

Na categoria Não ajuda, percebe-se que os jovens compreendem que o cumprimento 

da MSE deveria cumprir a função de auxiliá-los, pois o que esboçam em seus projetos de vida 

seriam facilitados através de oportunidades vivenciadas durante o cumprimento. No entanto 

identificam fragilidades na execução da MSE, tais como ausência de cursos 

profissionalizantes que os capacitariam para o trabalho, como apontado na fala a seguir: “Oxe, 

ajuda não. Não, aqui dentro não. É, podia né? Aí tem uns cursos aí também, mas eu não tô, 

botaram meu nome ainda não, mas tem gente aí nos cursos.” (Augusto, 17 anos). 

Dentre as contribuições para a construção do projeto de vida destaca-se a categoria 

Necessidade de medidas de proteção. Nesta categoria, os jovens consideram que necessitam 

do apoio da rede de proteção e garantia de direitos para que possam mudar de vida. Ao 

identificar os riscos que a sua comunidade de origem possa oferecer, descrevem o que seria 

preciso para auxiliá-los nesse retorno: 
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Só preciso mesmo de um empurrãozinho mesmo pra mim recomeçar. Uma ajuda 

assim né, como quando eu fui pra audiência, falei pra juíza se ela tinha como, já que 

minha mãe é viúva, não mora com ninguém, só eu, ela e meus irmãos, perguntei se 

tinha como minha mãe falar, arrumar uma casa, pelo menos num bairro fora daquilo 

ali sabe, pelo menos daquele bairro ali, podia ver se se dava pra eu levar mais adiante, 

não se envolver mais com nada, não usar droga, não se meter com ninguém errado. 

(Pedro Bala, 15 anos). 

A categoria Oportunidade emerge como uma contribuição positiva nas falas jovens. 

Apesar das várias restrições impostas, é através do cumprimento da MSE que alguns jovens 

têm acesso a profissionalização, algo que fora da unidade de MSE não teriam como acessar, 

devido à escolaridade incompatível ou dificuldade de acesso a essas vagas. O aprendizado no 

curso aponta para uma possibilidade de trabalho para o futuro e a construção de uma 

profissão.  

Eu achei que mermo tando preso, tive a oportunidade de aprender alguma coisa, assim 

de, na vida da gente a gente vai precisar. Que eu fiquei muito grato pelo curso, por que 

ajuda a gente também, quando eu sair daqui eu vou correr atrás também, vou ter na 

minha mente mais coisa também, só não me lembro de tudo. Mai eu tenho na minha 

mente a noção do curso. (João Grande, 17 anos).  

Na classe Contribuição da medida socioeducativa para o projeto de vida, os jovens 

destacaram que foi através dela que tiveram a possibilidade de se inscreverem e concluírem 

um curso profissionalizante, e que poderão utilizar esse conhecimento no futuro. No entanto 

nem todos os jovens tem acesso a tais cursos durante o cumprimento da MSE, e, portanto, não 

visualizam elementos durante o cumprimento que possam ajudá-los a construir seu projeto de 

vida.   
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Outros jovens, afirmam que no cumprimento MSE deveriam ser oferecidas outras 

medidas de proteção, de modo que quando saíssem da instituição, pudessem construir outro 

projeto de vida afastado dos atos infracionais. Porém, durante todo o cumprimento da MSE 

não identificam se tais medidas protetivas serão aplicadas de fato, gerando ainda mais 

incertezas sobre o futuro.  

  A classe temática Plano Individual de Atendimento (PIA), diz respeito sobre o 

conhecimento do jovem acerca desse instrumento utilizado na instituição, sua elaboração, os 

elementos que o compõem e para que se destina. As categorias que emergiram foram: 

Explicado para o jovem, Elaborado, Não elaborado, O que abordou e Objetivo do PIA.  

A categoria Explicado para o jovem se refere a forma como o jovem toma 

conhecimento da existência do PIA para o cumprimento da medida. Diante das falas, percebe-

se que no acolhimento do jovem na unidade a equipe informa sobre a existência do 

documento e sobre sua utilização, conforme relato a seguir: “Quando eu entrei aqui, disseram 

qual era o procedimento da casa…Nesse tempo que falou nisso aí [PIA].” (Almiro, 17 anos). 

Ao descrever como o PIA foi Elaborado, os jovens apontam quem participou do 

momento de pactuação. Na maior parte das vezes, a construção do PIA é feita com a 

participação da equipe técnica, composta pela psicóloga, assistente social e pedagoga da 

instituição, do jovem e de sua família: “Foi [feito]. A gente, eu fui chamado e minha mãe, 

quando eu cheguei minha mãe e meu irmão já tava, aí mais a assistente, a psicóloga e parece 

que era a pedagoga.” (Ezequiel, 16 anos). Porém, em algumas situações, diante da dificuldade 

de acesso das famílias à instituição, estas não puderam participam da elaboração desse 

instrumento.   

Só foi eu mesmo.... E lá em casa é muito complicado, eu tava dizendo a ela 

[profissional da equipe técnica]. Tava dizendo a ela que lá em casa é muito 
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complicado. É gente com força, minha vó tem doze neto com eu. (João Grande, 17 

anos).  

No entanto, alguns jovens falaram sobre seu PIA Não elaborado. A prioridade tem 

sido para as avaliações interdisciplinares que são enviadas para a autoridade judiciária. 

Ressalta-se que a avaliação multidisciplinar corresponde a apenas um aspecto que deve 

constar no PIA, mas que este deve constituir-se de um instrumento amplo com elementos que 

compreendam a previsão, o registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o 

jovem durante o cumprimento da MSE e após a saída do jovem da instituição.   

 Sei não, acho que não foi feito ainda não.  Foi feita minha avaliação aí, o PIA não foi 

feito ainda não. Ela [profissional da equipe técnica da instituição] tava falando desses 

negócio aí, mai num foi feito ainda não. Que eu fiz não né, mai ela falou. (Pirulito, 17 

anos). 

Na categoria O que abordou, os jovens tiveram dificuldades em relembrar as questões 

abordadas, pois o documento havia sido elaborado uma única vez e não mais retomado. A fala 

do jovem exemplifica a ocorrência dessa situação: “Tem um tempo que fiz já. Me chamaram. 

Foi só uma vez mesmo. Perguntou uns negócios lá. Aí foi escrevendo lá, o de sempre. 

Lembro não [das perguntas], faz tempo demais.” (Augusto, 17 anos). Os jovens que se 

lembravam relataram que o instrumento aborda questões sobre família, escola e mudança de 

vida. Percebe-se que a utilização do PIA ocorre de forma burocrática correspondendo ao 

preenchimento de uma ficha e não como um plano que é retomado por todos os participantes 

de forma a avaliarem as metas cumpridas e o estabelecimento de prazos e novos objetivos.  

(...) perguntou muitas coisas, se eu queria mudar de vida quando saísse, um bocado, se 

eu queria ajudar a família, terminar os estudos, isso assim. (...) Lembro só que eu 

respondi que queria terminar os estudos, reconstruir uma nova família, muitas 
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coisas...coisas boas, trabalhar, tirar minha família daquele bairro. (Pedro Bala, 15 

anos). 

A categoria Objetivo do PIA corresponde a compreensão dos jovens acerca da função 

do PIA. Eles identificam que tal instrumento serve para que o juiz avalie a sua conduta no 

cumprimento da medida socioeducativa, como uma espécie de registro do controle e 

vigilância permanente de seus comportamentos, conforme o relato do jovem a seguir: “Que é 

que vai pro juiz... Igual que vai uma avaliação, quem tá se comportando aqui dentro, se fez 

alguma coisa aqui dentro, vai tudo pro juiz, fica na ficha do cara...” (Almiro, 17 anos). 

Com relação ao PIA, os jovens demonstraram ter conhecimento do que se trata o 

documento, pois, a equipe técnica havia lhes explicado quando começaram a cumprir a MSE, 

com exceção de um jovem que afirmou que não lhe foi explicado. Apesar de ter sido 

explicado, nem todos os jovens entrevistados tiveram o PIA elaborado. Os que tiveram o PIA 

pactuado, afirmaram que foi construído com a participação de sua família e da equipe técnica, 

composta por psicóloga, assistente social e pedagoga, sendo abordado os aspectos referentes a 

escola, mudança de vida, família, trabalho e profissionalização.  

Os jovens percebem o PIA como um documento que será enviado para o juiz, assim 

como a avaliação interdisciplinar e que será utilizado para a análise da progressão ou 

liberação da medida socioeducativa a partir do julgamento do comportamento do jovem. 

Desse modo, a função do PIA como um plano de ação para o cumprimento da medida 

socioeducativa é descumprida pela instituição.   
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CAPÍTULO V 

DISCUSSÃO: AS IMPLICAÇÕES DAS VIVÊNCIAS PARA 

A CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE VIDA DOS JOVENS 

EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 
 

Mas fique esperto porque sonho é planejamento, 

investimento, meta, tem que ter pensamento, estratégia, 

tática 

Eu digo que sou sonhador, mas sonhador na prática 

Tô ligado que a vida bate, tô ligado quanto ela dói, mas 

com a palavra me ergo e permaneço,  

porque a rua é nóiz 

 

(Emicida - Milionário do Sonho) 
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No presente capítulo serão discutidos os dados obtidos através das entrevistas e da 

análise documental, tomando como base o referencial sobre juventude e medidas 

socioeducativas e as categorias teóricas: Vivência, Sentido e Projeto de Vida. O capítulo está 

organizado em quatro seções, buscando-se responder os objetivos específicos propostos nesta 

dissertação.  

 

5.1 Vivências dos jovens no cumprimento das medidas socioeducativas 

 

Os resultados acerca das vivências nas medidas socioeducativas indicam que no 

cumprimento das MSE, os jovens realizam uma rotina repetitiva. As experiências vão se 

transformar em vivências a partir das interpretações pessoais sobre os acontecimentos vividos 

no cotidiano da instituição, mas também das emoções causadas por estes, sinalizando o 

quanto estas experiências têm sido marcantes para eles (Toassa & Souza, 2010). Os jovens 

referem-se as vivências no cumprimento, realizando interpretações sobre as experiências 

significativas e que despertam sentimentos.  

Durante o cumprimento da MSE, os jovens permanecem, em sua maior parte, 

trancados nos quartos, de maneira ociosa. Poucos jovens tiveram acesso aos cursos 

profissionalizantes que são ofertados na instituição. Tal restrição traz prejuízos aos jovens, 

pois de acordo com Aranzedo e Souza (2007) e Muller et al (2009) a profissionalização exerce 

a função de reintegração social e de afastamento dos atos infracionais. Além desses fatores, a 

formação profissional constitui-se como um dos elementos para o aprendizado de uma 

profissão, formação de sua identidade e autonomia (Neto et al, 2010), realização pessoal e 

concretização do projeto de vida, processos identificados como elementos que caracterizam o 

desenvolvimento da juventude (Margulis & Urresti, 2008; Mascagna & Leal, 2016).  
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 Ao considerar que o jovem se desenvolve a partir das relações que este constrói com a 

realidade, compreende-se que as vivências no cumprimento da MSE podem trazer 

contribuições para o desenvolvimento desses jovens. A relação dos jovens com o 

cumprimento da medida de internação, não é uma relação direta, mas decorrente das 

experiências que se colocarão como mediadores nessa relação (Veronezi, et al, 2005). Desse 

modo, a vivência da profissionalização pode constituir-se como um elemento mediador para 

atingir os objetivos das medidas socioeducativas no que se refere a responsabilização dos 

jovens e sua integração social, se realizada a partir concepção de garantia de direitos.  

A capacitação para o trabalho, está instituída no SINASE (Brasil, 2012b) como um 

direito do jovem em cumprimento de medida socioeducativa. No entanto, como observado 

nos resultados, os jovens têm realizado uma rotina trabalho não relacionada com a formação 

profissional, caracterizada por atividades de limpeza na instituição. Essas atividades de 

trabalho não são acompanhadas da formação técnica para o trabalho e são realizadas apenas 

como forma de minimizar o período ocioso dos jovens na unidade.  

 Ao lado do direito a profissionalização, o ECA e SINASE determinam o direito à 

escolarização dos jovens que se encontram cumprindo MSE de internação, cujo objetivo é o 

desenvolvimento da cidadania e acesso aos demais direitos, e representa a possibilidade de 

reinserção no ambiente escolar, tendo em vista que muitos dos jovens não estavam 

frequentando a escola quando iniciaram o cumprimento da medida socioeducativa (Brasil, 

2012b). Ressalta-se que o Estatuto da Juventude determina o direito do jovem à educação de 

qualidade, incluindo-se aqueles que não tiveram acesso a escolarização na idade adequada 

(Brasil, 2013). A evasão escolar é decorrente de uma série de outras violações de direitos 

vivenciados por esses sujeitos em sua história de vida, e por isso, a educação formal ofertada 

nas instituições de MSE, necessita de uma nova configuração, adequada a realidade 
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institucional, em que se possa ressignificar o papel da educação e da escola para esses jovens 

(Oliveira, Voltolini & Costa, 2016).  

 No entanto, essa configuração ainda não é realidade, pois as instituições de internação 

têm adotado o mesmo formato utilizado na rede regular de ensino, sem, no entanto, realizar as 

adequações necessárias para sua oferta em uma instituição de privação de liberdade, nas quais 

o tempo de aula é menor, os recursos pedagógicos são limitados e a distorção idade/série se 

faz presente na vida da maioria dos jovens (Gualberto, 2011). Isso se reflete na vivência 

escolar dos jovens que estão cumprindo medida de internação, uma vez que se referem a ela 

como a possibilidade de saírem dos quartos ou com a possibilidade de poderem concluir um 

nível de ensino, mas no qual o aprendizado ou o exercício da cidadania não se constituem 

como principais funções.  

Essa questão se torna problemática na medida em que alguns jovens tiveram a garantia 

ao acesso e permanência escolar apenas durante o cumprimento da MSE de internação. Além 

disso, como já discutido por Dias (2013) e Baquero, Lemes e Santos (2011), a escola 

representa a possibilidade de facilitar os projetos de vida dos jovens na medida em que a 

escolaridade tende a oportunizar a inserção no mercado de trabalho. Mas que para que isso 

ocorra, é preciso que a educação escolar disponibilizada nas instituições de MSE seja capaz 

de oferecer não apenas o acesso à instituição, mas o acesso aos conhecimentos socialmente 

produzidos, promovendo condições para o aprendizado e desenvolvimento integral dos 

sujeitos.  

 Sobre a participação nas atividades de oficinas ocupacionais e pedagógicas, constatou-

se que os jovens permanecem parte do tempo do cumprimento da medida realizando 

atividades genéricas, tais como oficinas de artesanato, que servem de estratégia para “distrair 

a mente”. Nesse sentido, tais experiências vão caracterizar a MSE como uma vivência que se 

vem se expressando pelo esvaziamento do seu caráter socioeducativo, pois as atividades são 
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destinadas apenas a ocupar o tempo dos jovens. Souza e Costa (2012) problematizam a 

utilização desse tipo de atividade, pois não são acompanhadas de uma função educativa, mas 

para ocuparem o tempo dos jovens que estão cumprindo MSE e ao mesmo tempo, não 

auxiliam os jovens na profissionalização, pois tal atividade possibilita apenas o ingresso no 

mercado informal de trabalho (Muller et al, 2009).  

 As únicas atividades de lazer apontadas pelos jovens foram as práticas esportivas 

realizadas durante o “banho de sol” e a televisão existente nos quartos. A pesquisa de 

Conceição e Onofre (2013), em uma instituição de internação, corrobora esses achados, ao 

identificar que os jovens também apontam o lazer na unidade como mera distração, na qual, 

por alguns momentos podem esquecer que estão privados de liberdade. Para esses autores, as 

atividades de lazer representam uma prática social intencionada, que contribui para o 

desenvolvimento integral dos sujeitos, seu potencial crítico e criativo. No entanto, discutem 

que a medida de internação tem se caracterizado pela restrição do direito ao lazer, diante da 

limitação na oferta de atividades, tendo em vista que deveria fornecer aos jovens, atividades 

diversificadas dentro da instituição, pois os jovens, antes de entrarem na instituição tinham 

acesso a várias atividades de lazer, anteriores a privação de liberdade (Conceição & Onofre, 

2013).  

 Sobre a participação da família, os jovens apontaram a importância do vínculo e a 

função de suporte emocional, revelando que sem esse apoio não conseguiriam cumprir a MSE 

e que cumpri-la é uma forma de não provocar mais sofrimento aos seus familiares. A 

importância atribuída a participação da família na MSE também foi destacada nos estudos de 

Aranzedo e Souza (2007), Silveira et al (2015), Muller et al (2009), Souza e Costa (2012). 

Destaca-se nessa participação, que as visitas são realizadas quase que exclusivamente pelas 

mães dos jovens, sendo estas identificadas como a principal relação de afeto e razão para a 

mudança de vida (Gomes & Conceição, 2014).  
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No entanto, apesar do SINASE determinar o “fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários no processo socioeducativo” (Brasil, 2012b, Art 35), os dados revelam que a 

efetivação dessa participação enfrenta vários obstáculos. Constatou-se que nem todos os 

jovens têm o direito de receber visita íntima de suas companheiras durante o cumprimento da 

MSE. Essa situação não é exclusiva dos jovens aqui entrevistados, pois, de acordo com a 

pesquisa realizada por Medeiros e Paiva (2016), nas unidades de internação do Rio Grande do 

Norte, os jovens tiveram as visitas íntimas suspensas na instituição, o que revela o 

descumprimento do SINASE do direito à visita íntima aos jovens casados ou que vivam em 

união estável. Grande parte dos jovens que estão cumprindo MSE já viviam com suas 

companheiras e filhos antes de entrarem na instituição, no entanto, ao proibir-se as visitas 

íntimas, as instituições desconsideram que tais companheiras fazem parte da família dos 

jovens. Tal afastamento traz implicações para a manutenção dos vínculos familiares, visto que 

o período de cumprimento da medida de internação pode chegar a três anos.  

Complementando o quadro de dificuldades relacionadas a participação da família, está 

a realização da revista íntima vexatória nas unidades de internação. Esse procedimento tem 

comprometido as visitas familiares diante do constrangimento e humilhação provocados, 

sendo também identificado por Medeiros e Paiva (2016), como uma ação deliberada de 

criminalização das famílias dos jovens que cumprem MSE por parte das unidades, diante da 

existência de equipamentos eletrônicos que poderiam substituir essa pratica obsoleta.  

Desse modo, verificou-se que a participação da família está imersa em uma série de 

vulnerabilidades inter-relacionadas (Ayres et al, 2012), entre estas as resultantes da 

vulnerabilidade individual que os jovens enfrentam ao estarem privados de liberdade e ao se 

depararem com a dificuldade de reivindicar o seu direito a visitas íntimas. Relacionam-se 

ainda, as dificuldades decorrentes das vulnerabilidades sociais vivenciadas pelas famílias dos 

jovens que não conseguem acessar a instituição, devido ao conjunto de fatores que 
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caracterizam as suas condições de vida e ainda, as dificuldades resultantes da vulnerabilidade 

programática, que se traduz em barreiras impostas pela instituição obstaculizando o acesso 

das famílias. 

As vivências relacionadas a participação familiar fazem com que os jovens se 

posicionem frente ao cumprimento da MSE (Toassa & Souza, 2010). Desse modo, os jovens 

realizam julgamentos, avaliando o tempo de duração das visitas familiares, imposto pela 

instituição. Percebe-se também que a participação da família vai produzir sentimentos nos 

jovens, de modo que passam a refletir sobre as consequências da privação de liberdade com 

relação aos seus familiares, vivenciam sentimentos de culpa por considerarem que estão 

causando sofrimento para suas famílias, remetem ao desejo de sair da instituição para retornar 

a essa convivência familiar, seja com sua família de origem ou a família que irão constituir, e 

também sobre o apoio que a família proporciona, como elemento os motiva a enfrentar o 

cumprimento da MSE.  

Sobre a relação dos jovens com a equipe de profissionais na instituição, destacou-se 

que a relação com os agentes socioeducativos é marcada, sobretudo, pelo autoritarismo, 

desrespeito e humilhação. Exceções são apontadas, no entanto, estão condicionadas a conduta 

dos jovens no cotidiano da unidade, nos quais, direitos são vistos como benefícios negociados 

em troca de um bom comportamento. Como apontam Silva e Andrade (2016), a prática dos 

agentes socioeducativos ainda se caracteriza como uma ação policial dentro das unidades, 

questão que se inicia desde a seleção e formação dos agentes socioeducativos, e que vai se 

consolidando na falta de um projeto pedagógico definido para esses profissionais.  

 A corrupção apontada pelos jovens refere-se a maneira como determinados objetos 

(tais como celulares) e drogas adentram o sistema socioeducativo. Revelam que apesar das 

famílias serem culpabilizadas pela entrada desses materiais, o que tem justificado a 

manutenção da revista íntima vexatória, a entrada se dá através de alguns dos funcionários da 
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instituição, constituindo assim uma espécie de “mercado paralelo” (Medeiros & Paiva, 2016, 

p. 155) nas instituições socioeducativas.  

Desse modo, os jovens revelam que a vivência no cumprimento da MSE é permeada 

por com relações de violência e autoritarismo por parte de alguns profissionais Ao pensarem 

sobre as situações ocorridas e sobre o cotidiano durante o cumprimento, os jovens se 

posicionam frente a essa vivência (Marques & Carvalho, 2014), através dos sentimentos de 

revolta e também analisando que a MSE não deveria ser aplicada através de violência ou 

violações de direitos, mas que deveria lhes garantir meios para a construção de novos projetos 

de vida, desvinculados das vivências infracionais anteriores.  

 De modo significante, os jovens também se referem a relação que mantém com a 

equipe técnica. Apesar de indicarem os aspectos positivos, revelando a existência de uma boa 

relação com os técnicos (Silveira et al, 2015), percebe-se que o atendimento ainda é marcado 

pelo ato de aconselhar os jovens sobre seus comportamentos e conflitos existentes no 

cotidiano da MSE. Essa pratica foi identificada por Macêdo et al (2015), ao observar que os 

profissionais de psicologia, que atuam nos serviços de políticas públicas, ainda agem com 

base em um modelo clínico, individualizante e distanciado da análise das questões sociais. 

Para esses autores, as implicações dessa atuação se referem ao fato de que apesar do 

aconselhamento poder aliviar as angustias e tensões dos sujeitos no determinado momento em 

que ocorre, não possibilitam a mudança da situação que a provocou (Macêdo et al, 2015).  

Se as vivências correspondem a unidade dinâmica da consciência e impulsionam o 

desenvolvimento do processo de tomada de consciência (Souza & Andrada, 2013), considera-

se que esse formato de atendimento traz implicações para o cumprimento da MSE, pois atua 

de modo a conformar os sujeitos diante das situações que provocam incômodo aos jovens no 

cotidiano da instituição, mas que não tem atuado como elemento mediador para a 

responsabilização e auxílio na construção do projeto de vida.  
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 O que se destaca na relação dos jovens com os demais jovens no convívio durante o 

cumprimento da medida socioeducativa é a existência da rivalidade entre as denominadas 

facções e a divisão da instituição a partir da suposta relação de pertencimento dos jovens a 

essas facções. As atividades e alojamentos são separadas segundo esse critério, sendo este 

funcionamento bastante utilizado nas instituições prisionais adultas (Scisleski et al, 2015). 

Diante disso, percebe-se que a unidade tem institucionalizado as facções ao invés de adotar 

estratégias de gestão dos conflitos, conforme determina o SINASE (Brasil, 2012b, Art. 15). 

Ao realizar interpretações sobre as experiências durante o cumprimento da MSE, os 

jovens revelam que a vivência na internação é permeada por constante medo e pela 

desconfiança na convivência com os demais jovens. A institucionalização da rivalidade na 

unidade vai constituir-se também em uma vivência para os jovens na medida em que esta 

separação torna-se significativa e conduz a rotina de cumprimento da MSE, além de reafirmar 

a identidade a partir desse pertencimento.  

 Os participantes também falaram sobre a aplicação da medida disciplinar que se 

caracteriza pela consequência relacionada a uma falta disciplinar praticada pelos jovens. A 

medida disciplinar é prevista no SINASE, através de um conjunto de princípios, entre os quais 

observa-se a determinação da instauração de processo formal antes da aplicação da sanção, 

garantia de defesa do socioeducando e apuração realizada através da comissão composta por 

membro da equipe técnica da instituição (Brasil, 2012b). No entanto, o que se observou foi 

que os jovens têm sido submetidos a uma sanção de forma indiscriminada dentro da unidade, 

correspondente a “uma lógica que visa à educação pela punição e disciplina” (Neves, 2016, p. 

81). Ainda segundo essa autora, as ocorrências e medidas disciplinares registradas nos 

prontuários dos jovens são consideradas na avaliação interdisciplinar que é encaminhada ao 

Juizado da Infância e Juventude, o que pode trazer consequências na análise de uma possível 
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progressão de medida ou mesmo na autorização da participação em atividades externas 

(Neves, 2016).  

No que diz respeito às violações de direito sofridas pelos jovens no cumprimento da 

medida socioeducativa, percebe-se a manutenção de antigas práticas punitivas. Essas ações 

que marcaram a Doutrina da Situação Irregular ainda se fazem presentes em muitas 

instituições de atendimento a infância e juventude, tal como encontrado por Amorim (2013) 

que também identificou a aplicação de práticas punitivas, através das medidas disciplinares e 

suas consequências, quando os jovens ficam sem visitas familiares e sem o banho de sol, 

como também, através do enclausuramento dos jovens, quando permanecem por vários dias 

em um quarto isolado do convívio com os demais jovens. A manutenção dessas práticas vai 

caracterizando medida socioeducativa pela prática da dupla punição. De acordo com 

Medeiros e Paiva (2015), o afastamento dos jovens de sua família ou do convívio coletivo, 

traz graves implicações para o seu desenvolvimento, comprometendo as relações existentes e 

futuras.  

Verificou-se ainda a manutenção das punições físicas pelos agentes socioeducativos, 

denunciadas pelos jovens, mas que são mascaradas pela instituição, na medida em que não 

são investigadas, pois, nem o encaminhamento ao exame de corpo de delito tem sido 

realizado. Amorim (2013) questiona o conhecimento dos profissionais da instituição acerca da 

existência dessa prática na instituição, apesar de marcada pela constante vigilância e controle.  

Ainda segundo Amorim (2013), a manutenção das práticas punitivas viola as determinações 

do ECA, bem como as estabelecidas no SINASE que proíbe a aplicação da medida de 

isolamento, salvo em casos em que imprescindíveis para a segurança do socioeducando 

(Brasil, 2012b, Art. 15).  

 O cumprimento da medida socioeducativa de internação vai constituir jovens 

marcados pela vivência da privação de liberdade, na qual se caracteriza sobretudo pela 
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punição. As experiências decorrentes das atividades realizadas, da participação da família, do 

relacionamento com os profissionais e com demais jovens, da experiência da medida 

disciplinar e das violações de direitos, vão se constituir em vivências, na medida em que se 

estas se tornam significativas durante o cumprimento da medida socioeducativa.  

O cumprimento da MSE vai se caracterizar como uma determinada Situação Social de 

Desenvolvimento (SSD), em que as vivências produzidas no cumprimento da MSE, vão atuar 

como meio para o processo de tomada de consciência (Marques & Carvalho, 2014; Souza & 

Andrada, 2013).  A tomada de consciência vai ocorrendo, na medida em que, os jovens 

elaboram interpretações sobre os acontecimentos, e, portanto, as vivências vão se caracterizar 

como meios para a realização desse processo. A compreensão sobre determinados 

acontecimentos, são mediadas através das vivências, e a partir delas os jovens vão tomando 

consciência do que representa o cumprimento da medida socioeducativa e nesse caso, da MSE 

de internação.  

De forma equivalente, os jovens realizam interpretações sobre as atividades a eles 

destinadas durante o cumprimento da MSE, tecendo considerações entre o que tem sido 

oferecido pela instituição e o que desejam realizar. Nesse sentido, os jovens refletem sobre a 

experiência do cumprimento ao considerar as atividades desenvolvidas por estes durante o 

cumprimento da MSE e refletem que estas não lhe trazem contribuições. Ao realizar 

interpretações sobre cada acontecimento durante o cumprimento da MSE, os jovens vão 

tomando consciência de que a medida socioeducativa não tem lhes proporcionado as 

condições para a mudança de vida desejada. 
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5.2 Sentidos atribuídos pelos jovens para a experiência do cumprimento da medida 

socioeducativa 

 

A partir das falas dos jovens acerca do cumprimento da medida socioeducativa, 

percebe-se que a medida de internação dispara diversos sentidos para os jovens que a 

vivenciam. Dentre os sentidos atribuídos pelos jovens para a experiência do cumprimento de 

medida socioeducativa, o que emerge de maneira significativa nos relatos dos jovens é de que 

a MSE funciona como uma prisão, caracterizada pela medida de privação de liberdade, pelo 

tempo em que permanecem trancados nos quartos ondem ficam alojados, conforme discutem 

Aranzedo e Souza (2007). A privação de liberdade emerge com o sentido da privação dos 

demais direitos: afastamento do convívio familiar, restrição do direito de ir e vir e de 

participação nas atividades sociocomunitárias. Desse modo, sobressai-se o sentido punitivo da 

medida de internação. O caráter punitivo é destacado pelos jovens quando se referem que a 

MSE serve para pagar por um “erro” que cometeram no passado. Porém, como visto nas falas, 

o pagar pelo erro não corresponde a responsabilização dos jovens e a proposição de uma ação 

reflexiva (Souza & Costa, 2012).  

Os jovens apontam que a MSE tem se caracterizado sobretudo pela existência da 

disciplina e do cumprimento de regras em detrimento do caráter pedagógico. Tal condição é 

também analisada por Souza e Costa (2012), que identificam que a internação tem se reduzido 

ao cumprimento da disciplina, o que por sua vez, não traz contribuições para o projeto de vida 

dos jovens ou para a sua responsabilização.  

O caráter punitivo é agravado pela indeterminação do tempo de cumprimento na 

sentença. Entre seis meses e três anos, a vida dos jovens é colocada em teste durante o 

cumprimento da medida de internação. Nesta indefinição são constantemente avaliados, criam 

expectativas imaginando quando poderão sair. O tempo de permanência na instituição é visto 
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também como perda da juventude e das experiências, pois estão confinados em uma 

instituição fechada (Stecanela & Kuiava, 2012).  

De acordo com Souza e Costa (2012), a função pedagógica das medidas 

socioeducativas se dá ao passo em que vão sendo trabalhadas a responsabilização, a partir da 

compreensão da trajetória infracional e do motivo pelo qual estão cumprindo a MSE, seus 

direitos e deveres e objetivos da medida. No entanto, o que as autoras identificaram na 

medida de internação é a ausência de uma ação reflexiva intencional. O que emerge nas falas 

é a reflexão gerada pela ociosidade vivenciada pelos jovens. Por outro lado, essa mesma 

ociosidade produz sentimento de raiva e revolta. O que se percebe é o esvaziamento do 

sentido da ação socioeducativa, e a intensificação da punição aos jovens, visto que a MSE não 

vem proporcionando os elementos necessários para a ressignificação das histórias de vida dos 

jovens (Souza & Costa, 2012).  

Contraditoriamente, percebe-se também que o cumprimento da MSE de internação 

tem provocado sentidos sinalizados como positivos para os jovens. Dentre estes, o fato dos 

jovens deixarem de usar drogas, devido a internação coibir o uso de drogas ilícitas na 

instituição. Porém, como pode ser observado nas falas dos participantes, essa contribuição 

tem ocorrido através de um modelo de cuidado pautado na abstinência em detrimento de uma 

ação centrada na promoção da saúde, através da redução de danos e de uma atuação clínica 

ampliada (Vicentin, 2016). A prática abstinência está inscrita na lógica da disciplinarização 

através da proibição e da punição e que não implica da responsabilização dos jovens. Vicentin 

et al (2015) defendem uma intervenção clínica, guiada pelos princípios dos direitos humanos, 

com a participação ativa dos sujeitos e que permaneça após o cumprimento da MSE.  

Destaca-se ainda, o afastamento dos atos infracionais e dos riscos decorrentes da 

prática infracional. Como consequência, a MSE vem se caracterizando como uma medida de 

proteção para os jovens que sofreram alguma ameaça de morte no seu território de origem 
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(Nardi & Dell’Aglio, 2013). Afastados desse território, os jovens analisam que através da 

internação, tem a possibilidade de continuarem vivos, refletiram sobre suas histórias e pensar 

em outras possibilidades para suas vidas. Essa análise é corroborada por Aranzedo e Souza 

(2007) que também identificaram na fala de jovens em cumprimento de medida de internação 

a ação protetiva da MSE. Questiona-se, porém, a associação entre essas duas medidas, 

entendendo-se que a proteção é um direito do jovem em sua trajetória de desenvolvimento e 

não se deve limitar ao cumprimento da MSE, mas ser proporcionada por políticas sociais de 

através da garantia de direitos. Desse modo, ressalta-se a importância das demais instituições 

no acompanhamento dos jovens egressos do sistema socioeducativo, de modo que possam 

oportunizar condições para que os jovens não estejam expostos novamente a vulnerabilidade 

institucional que se fez presente em suas trajetórias de vida.  

Outro aspecto referenciado pelos jovens como contribuição da MSE é que esta tem a 

função de recuperá-los, no entanto, as falas sinalizam que essa recuperação só é possível para 

os que de fato querem se recuperar através da MSE. Algumas autoras questionam o discurso 

da recuperalidade/irrecuperalidade adotado para os jovens que praticaram atos infracionais e 

que tem justificado a internação de jovens e os pedidos pela redução da maioridade penal, 

colocando-os sob o diagnóstico de um transtorno de personalidade, na condição de perigosos 

e “intratavés”, em que se desconsidera os contextos e histórias de vida desses sujeitos (Rosa 

& Vicentin, 2010).   

Por avaliarem a experiência no cumprimento da internação como ruim, os jovens 

apontam que tentarão se afastar dos atos infracionais para que não tenham que cumprir outra 

MSE. O que se percebe é que esse afastamento não aparece com o sentido de mudança de 

vida ou ressignificação do ato, mas para não vivenciarem novamente a experiência de 

sofrimento e privação de liberdade (Aranzedo & Souza, 2007).  
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Considerando que os sentidos são produzidos a partir da experiência, de forma 

dinâmica, e revelam a maneira como cada sujeito significa o mundo em que vive (Vigotski, 

2006; Souza & Andrada, 2013), a experiência do cumprimento da medida socioeducativa de 

internação vai assumir diversos sentidos para os jovens. Essa pluralidade é decorrência das 

experiências construídas em cada contexto pelos sujeitos, que elaboram os sentidos a partir 

das vivências atuais e anteriores, das relações sociais e dos afetos evocados por tais 

experiências (Souza & Andrada, 2013). Cada sentido elaborado no cumprimento da MSE 

também pode modificar-se para o sujeito, por sua característica processual, na medida em que 

novas situações são colocadas para os sujeitos, pois o sentido não é determinado nem 

ilimitado, vão-se transformado a partir de cada nova situação contextual (Costa & Ferreira, 

2011).  

Dentre estes, emerge o sentido de prisão, de confinamento, de uma instituição ruim, 

que impõe restrições aos jovens. As falas evidenciam-se que a experiência de cumprir uma 

medida de internação está distante do que é estabelecido pelo SINASE, enquanto ação 

socioeducativa, no qual determina que deve prevalecer a função pedagógica e que esta deve 

contribuir para o seu desenvolvimento e exercício da cidadania dos jovens.  

Porém, pela própria característica plural e singular, que o conceito de sentido tem na 

Teoria histórico-cultural, apesar de sobressair o caráter punitivo, verificou-se que a MSE 

também produziu para alguns jovens o sentido de ação pedagógica. Esse sentido relaciona-se 

a experiência oportunizada através da reinserção escolar e da profissionalização, tanto para os 

jovens que vivenciaram essa experiência, como para os jovens que não puderam participar 

dos cursos profissionalizantes. Isso porque, embora não tenham vivenciado essa experiência, 

a profissionalização assume o sentido de mudança de vida, de realização pessoal e da 

constituição de uma identidade profissional.   
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5.3 Projetos de vida dos jovens em cumprimento de medida socioeducativa 

 

No que se refere aos projetos de vida dos jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas, identificou-se que os jovens apontam desejos e necessidades para uma 

mudança de vida que os distanciem da prática de atos infracionais. No entanto, percebe-se que 

o cumprimento da MSE pouco tem contribuído para a construção desses projetos de vida. 

Ao refletirem sobre os seus projetos de vida, os jovens se referem as projeções futuras, 

ou seja, para acontecimentos que se darão quando saírem da instituição de cumprimento de 

MSE. O presente, vivenciado através do cumprimento da medida de internação, como visto, é 

compreendido como uma experiência de sofrimento que vivenciam para reparar um erro, mas 

ao mesmo tempo, os jovens refletem que a MSE deveria proporcionar condições para a 

realização dos projetos de vida.  

De modo mais expressivo, os projetos de vida se ancoram nos eixos trabalho e família. 

De acordo com Mendes (2008) o trabalho, ainda se constitui para os jovens como um 

elemento central na construção de sua identidade. Historicamente, o trabalho vem exercendo 

diversificadas funções para os jovens: constitui-se como meio de assegurar a sobrevivência e 

de satisfazer algumas necessidades, atua como meio para afastá-los de situações de 

vulnerabilidade e promove a inserção social dos jovens em um grupo identificado como 

socialmente aceito, ou seja, a “formação de uma não identidade de bandido” (Jacobina & 

Costa, 2007, p. 108). Ou seja, a inserção no trabalho para os jovens vem apresentando-se 

como meio para a mudança de vida e afastamento dos atos infracionais (Aranzedo & Souza, 

2007), além de representar a possibilidade para a realização pessoal e constituir-se como o 

elemento fundamental para o desenvolvimento integral do ser humano (Leal & Mascagna, 

2016). 

Mas, no que se refere a formação profissional e a possibilidade de inserção no trabalho 

durante o cumprimento da MSE, o que se observa é a experiência de alguns jovens da 
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realização e conclusão de um curso profissionalizante. Porém como visto, tais cursos não têm 

sido ofertados para todos os jovens na instituição. Desse modo, a formação profissional tem 

sido concebida pelos jovens como uma oportunidade e não como um direito, ou seja, na 

medida em poucos tem acesso, cursá-lo acaba configurando-se como um privilégio (Pessoa & 

Alberto, 2015). 

Sobre o discurso da oportunidade, Souza e Costa (2012), chamam a atenção para o 

fato de que a MSE de internação tem tentando garantir o mínimo de condições para a proteção 

e responsabilização dos jovens através da inserção na escola, em cursos profissionalizante, 

demais atividades e através do atendimento a família. No entanto, o que as autoras 

questionam é que a proteção aos jovens só tem ocorrido através da perda do direito à 

liberdade, em que primeiro se pune para depois se proteger. A punição é a condição para o 

retorno a liberdade.  

Quanto à escola, emerge no projeto de vida dos jovens o desejo de continuar 

estudando após a saída da unidade de MSE. No entanto, como apontam Neto et al (2010), as 

escolas mantem preconceitos contra os jovens que cumpriram medidas socioeducativas, 

recusando-se a realizar as matrículas, o que muitas vezes só ocorre através da mediação de 

outras instituições, tais como o Conselho Tutelar.  

O que se destaca no projeto de vida dos jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa é a relação com a família. Os jovens refletem sobre o futuro a partir do retorno 

ao convívio familiar e na constituição de uma nova família, tendo em vista que a família 

constitui-se como motivação para a desvinculação dos atos infracionais (Neto et al, 2010). 

Muitos jovens, já haviam formado sua própria família antes de cumprir a MSE e o 

afastamento provocado através da medida de internação tem impedido a convivência familiar 

e comunitária dos jovens (Aranzedo & Souza, 2007).  
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Ao pensarem sobre as mudanças de vida, alguns jovens falaram sobre as dificuldades 

que irão enfrentar quando saírem da instituição. Revelam que mantem ainda, mesmo no 

cumprimento uma forte associação com o tráfico de drogas e que quando saírem irão se 

deparar novamente com relações conflituosas na comunidade onde vivem, existência de 

inimigos, ameaças de morte e preconceito (Aranzedo & Souza, 2007). Segundo Jimenez e 

Frasseto (2014), os jovens que estão cumprindo medida socioeducativa são, em sua maioria, 

negros, pobres e alvos de homicídio. Durante o cumprimento da MSE de internação, 

permanecem “protegidos” através do controle e do encarceramento, mas quando regressarem 

a suas comunidades de origem retornarão a uma situação de desproteção (Jacobina & Costa, 

2011).  Desse modo, os jovens sinalizam a urgente necessidade de medidas protetivas após o 

cumprimento da MSE de internação. 

Além de tais dificuldades, os jovens também revelaram que o cumprimento da MSE 

não os ajudaram a visualizar outras expectativas de futuro. Portanto permanecem com um 

projeto de vida vinculado a prática de atos infracionais (Neto et al, 2010; Silveira et al, 2015).  

Tais resultados vão de encontro ao que defendem Sehn, Porta e Siqueira (2015), ao discutir 

que as instituições necessitam oferecer condições para que os jovens que estão cumprindo 

MSE possam construir seu projeto de vida, considerando as metas, objetivos, necessidades e 

desejos a curto e longo prazos. Tais condições referem-se as experiências oportunizadas pela 

unidade, relacionadas a ressignificação do ato infracional, profissionalização e possibilidade 

de inserção no mercado de trabalho quando saírem da instituição, inserção escolar e conclusão 

dos estudos. O que se percebe a partir dos relatos é que os jovens visam uma série de desejos, 

os quais terão que concretizar sozinhos após o cumprimento da MSE.  

Em relação ao Plano Individual de Atendimento, as entrevistas revelam, que o 

instrumento tem sido utilizado na instituição de forma burocrática. O fato de nem todos os 

jovens terem o PIA construído demonstra um acompanhamento insuficiente por parte desta 
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política de atendimento. A maior parte das instituições de internação estão superlotadas, 

destacando-se os estados do Nordeste e a Paraíba com o índice de 104% (Brasil, 2012b).  

Outro ponto em questão, colocado a partir da problemática da superlotação é o acordo 

realizado entre a instituição e o Juizado da Infância e Juventude em que a elaboração do PIA 

ocorre apenas quando este último solicitar. O que esse acordo evidencia é que a elaboração do 

PIA não se tem dado a partir dos interesses dos jovens, mas para cumprir determinada 

solicitação judicial (Moreira et al, 2015).  

A subutilização do PIA traz implicações para o cumprimento da medida 

socioeducativa, comprometendo a função de planejamento, de individualização da MSE e de 

execução do atendimento, tendo em vista que o cumprimento da MSE tem ocorrido 

independente de sua pactuação, na medida em que as atividades são dispostas aos jovens 

dissociadas do planejamento e deixando de fazer parte do cotidiano na instituição. Por se 

tratar de um plano que auxilia a construção do projeto de vida, é necessário incorporar as 

metas a curto e longo prazos, de modo que os jovens possam visualizar a construção de seus 

projetos de vida através do cumprimento da MSE e não apenas após a saída da instituição, 

pois o PIA pactuado não vem apresentando possibilidades concretas de realização (Teixeira, 

2014). Tal fato é demonstrado a partir das falas nas quais os jovens relatam que o PIA foi 

abordado apenas uma vez durante o cumprimento e que poucos se recordam dos temas 

tratados na pactuação (Teixeira, 2014; Moreira et al, 2015).  

A execução da medida ocorre seguindo um formato imediatista em que não é traçado 

um plano acerca do presente da MSE e do futuro dos jovens. É a construção de novos 

interesses e o estabelecimento de uma nova atividade dominante que vai impulsionar o 

desenvolvimento dos jovens (Mascagna, 2009). Nesse sentido, se o projeto de vida representa 

a construção de um plano, nos quais são considerados os elementos atuais e possibilidades 

futuras, de acordo com as necessidades e interesses dos jovens (Mandelli, Soares, & Lisboa, 
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2010; Mascagna, 2009), nesse contexto, os jovens tem dificuldades em visualizar seus 

projetos de vida a partir do que lhes tem sido oferecido no cumprimento da MSE.  

 

5.4 Registros sobre projeto de vida nos Planos Individuais de Atendimento (PIAs) 

 

 Os resultados sobre o Plano Individual de Atendimento mostraram que apesar dos 

jovens tomarem conhecimento sobre a sua existência no cumprimento da MSE, a execução de 

tal instrumento não vem sendo realizada conforme a sua função estabelecida. Nem todos os 

jovens tem os PIAs elaborados no decorrer do cumprimento da MSE, e os que foram 

elaborados não apresentam registros sobre as metas e planos para o cumprimento da MSE, 

demonstrando a dificuldade que as instituições assumem em utilizar esse plano evidenciando 

a sua subutilização (Scisleski et al, 2015). Ao contrário, sua utilização tem se restringido ao 

encaminhamento burocrático ao judiciário em que são descritos os comportamentos dos 

jovens para que sejam avaliados (Moreira et al, 2015).   

As informações sobre o eixo Educacional mostram que os jovens puderam, através da 

MSE, ser reinseridos na escola, tendo em vista que alguns estavam fora da escola (Neto et al, 

2010). No entanto, como observado nas falas dos jovens entrevistados acerca da descrição da 

escola na instituição, verificou-se que a duração das aulas é consideravelmente menor quando 

se compara as escolas fora da instituição. Os objetivos desse eixo estão ligados a conclusão do 

ensino fundamental ou ensino médio e como meio para se conseguir colocação no mercado de 

trabalho. Os dados mostram ainda que a família tem acompanhado o processo educacional 

dos jovens, porém não há registros de como esse acompanhamento é realizado. Ainda que 

apontem para a necessidade de alguns jovens de reforço escolar, não observou-se o registro de 

que este encaminhamento seria realizado pela instituição. Esse acompanhamento é essencial 

para ressignificação da escola, segundo informações do Panorama Nacional da Execução das 
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Medidas Socioeducativas de Internação, porém foi verificada a existência de 

acompanhamento em apenas 24% das unidades de internação brasileiras (Brasil, 2012b).  

Os registros encontrados sobre o eixo Oficina Ocupacional evidenciam que estas 

atividades vêm sendo realizadas sem uma finalidade pedagógica. Os objetivos referem-se 

apenas em ocupar a ociosidade dos jovens durante o cumprimento da MSE. A falta de metas 

para esse objetivo pode indicar o alto índice de desistência dos jovens nas oficinas 

ocupacionais (Souza & Costa, 2012).  

No eixo Profissionalização, registrou-se que os jovens têm o desejo de seguir a mesma 

profissão de algum familiar. A profissionalização é vista como a possibilidade inserção no 

mercado de trabalho e possibilidade de afastamento dos atos infracionais, no qual a família 

tem sido uma referência na escolha da atividade profissional a ser exercida no futuro (Silveira 

et al, 2015). No entanto, como verificado a partir das entrevistas, apesar de sinalizarem o 

desejo de realizar um curso profissionalizante durante o cumprimento da MSE, não são todos 

os jovens que tem conseguido a inserção nos cursos oferecidos na instituição. Além disso, 

muitos jovens se deparam com dificuldades de inserção no mercado de trabalho devido ao 

preconceito da sociedade (Gomes & Conceição, 2014, Silveira et al, 2015) ou da inexistência 

de programas voltados a egressos do sistema socioeducativo (Muller et al, 2009).  

Com relação às Atividades de Lazer proporcionadas pela unidade, em nenhum dos 

PIAs houve registros sobre os objetivos desse eixo. E com relação às metas, apenas registrou-

se quais atividades os jovens estão ou não participando.  Como discutem Conceição e Onofre 

(2013), as atividades de lazer devem ser ofertadas pelas unidades de internação a partir do 

entendimento de que este é um direito e com intencionalidade determinada, sendo esta a de 

contribuir com o desenvolvimento integral dos jovens.  

Verificou-se no eixo Saúde, o registro sobre o uso de drogas (maconha) pelos jovens, 

no entanto não foram registradas objetivos ou ações a serem desenvolvidas durante o 
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cumprimento da medida socioeducativa no que diz respeito ao atendimento especializado em 

saúde mental, relacionados ao uso de substâncias psicoativas, contrariando o que está previsto 

na Lei do Sinase, que prevê cuidados especiais em saúde mental, incluindo os relacionados ao 

uso de álcool e outras substâncias psicoativas, sendo este cuidado entendido como direito 

humano (Vicentin, Assis & Joia, 2015).  

No que se refere ao eixo Família, registrou-se que as famílias dos cinco jovens estão 

presentes no cumprimento da MSE e que estas se comprometeram em acompanhar o processo 

socioeducativo do jovem. A participação das famílias contribui positivamente com o 

cumprimento das medidas socioeducativas atuando como suporte emocional e afetivo para os 

jovens (Souza & Costa, 2012). 

No eixo Assistência Social, de modo geral, observou-se a retirada de vários 

documentos pessoais encaminhados pela equipe da unidade de internação, sendo que antes do 

cumprimento da medida socioeducativa possuíam apenas o registro de nascimento. A retirada 

de documentos foi registrada com o objetivo de encaminhar os jovens para cursos 

profissionalizantes, indicando que a inserção em atividade profissional vem representando um 

elemento importante na construção do projeto de vida (Muller et al, 2009). Além disso, as 

instituições de MSE, por vezes, tem sido o primeiro lugar em que os jovens acessam alguns 

direitos, entre eles, os mais básicos como a retirada de documentos (Zappe & Ramos, 2010). 

A falta de registros também foi verificada no campo metas para o eixo Segurança, no 

qual apesar de identificar risco para o jovem na comunidade em que sua família reside, não 

foram traçadas ações para auxiliar a família ou jovem, ficando sob exclusiva responsabilidade 

da família mudar de endereço para que o jovem possa retornar ao convívio familiar. O que por 

sua vez, contraria os objetivos das medidas socioeducativas de oferecer auxilio para o jovem e 

sua família na superação das condições de exclusão em que se encontram (Silveira et al, 

2015).  
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No eixo Psicologia, os registros corresponderam aos sentimentos dos jovens durante a 

pactuação, motivação do ato infracional, indicações para atendimento individual, em grupo e 

familiar. Os objetivos e metas desse eixo trataram sobre o fortalecimento da autoestima e 

amadurecimento do jovem e sobre o auxílio na construção de um novo projeto de vida. 

Apesar de indicar que o objetivo do atendimento psicológico é o auxílio para a construção do 

projeto de vida, os registros sobre o atendimento apenas descrevem sobre o bom 

comportamento dos jovens durante o cumprimento da MSE, não contemplando os aspectos 

sociais, focalizando uma perspectiva individualizante e pautada na disciplinarização das 

condutas (Scisleski, Gonçalves & Cruz, 2015).  

Todos os PIAs analisados foram assinados pelos jovens, pelas famílias e pela equipe 

de referência que acompanha o processo socioeducativo, sendo uma psicóloga, uma assistente 

social e uma pedagoga, o que pode indicar que em relação ao cumprimento do artigo 53 da 

Lei do Sinase, o PIA está sendo elaborado com a participação da equipe técnica, do jovem e 

sua família (Brasil, 2012b). A inserção da família desde o início do cumprimento da medida é 

de extrema importância para a construção de projetos de vida para o jovem (Muller et al, 

2009).  

Em todos os PIAs analisados, observou-se vários quesitos sem respostas, a exemplo 

dos campos objetivos e metas. Observou-se também que após a pactuação não foram 

registradas a evolução11 das atividades realizadas, o que compromete o monitoramento das 

ações, tendo em vista que o PIA se trata de um plano nos quais as metas devem ser 

estabelecidas de acordo com as prioridades e possibilidades de realização. Nesse sentido, o 

monitoramento, que corresponde a avaliação do jovem, da família e da equipe técnica sobre 

as metas alcançados e o estabelecimento de novos objetivos não vem sendo registrado 

(Teixeira, 2014) 

                                                           
11 Por evolução, entende-se o registro de ações realizadas de acordo com as metas pactuadas.  
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Visto que um dos objetivos do PIA é a pactuação de metas e compromissos viáveis de 

serem realizados e que possam auxiliar o jovem e sua família em organizar seu presente e 

definir perspectivas para seu futuro, o não estabelecimento de metas para os eixos, 

compromete a construção do projeto de vida (Mafra, 2012). Além disso, percebe-se uma 

subutilização do campo Anamnese, tendo em vista que apesar de identificarem a rede de 

serviços existentes na comunidade de origem dos jovens, tais equipamentos e serviços não são 

retomados na pactuação de modo a serem traçadas estratégias de apoio aos jovens e suas 

famílias após o cumprimento da MSE.   

De forma geral, observou-se a utilização de repostas repetidas nos cinco PIAs 

analisados, mesmo estando definido que as respostas seriam declaradas pelos jovens. Tal 

padronização pode revelar a fragilidade no acompanhamento e no enfoque ao aspecto 

individual e singular exigido na construção deste documento (Teixeira, 2014), 

desconsiderando as demandas especificas de cada jovem e o delineamento de estratégias a 

partir da identificação das necessidades diferenciadas.  

Os PIAs analisados não apresentaram informações suficientes para identificação do 

projeto de vida construído e acordado com o jovem e sua família. Os dados confirmam que a 

utilização do PIA ainda é um desafio na execução da medida socioeducativa, na qual possa 

cumprir sua função de planejamento e por meio do qual a MSE posse a assumir de fato sua 

função socioeducativa.  
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Tem que ser livre pra deixar voar 
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Nesta dissertação, buscou-se analisar as implicações das vivências de jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas para a construção do projeto de vida. Para tanto, 

buscou-se analisar a partir das vivências e sentidos produzidos no cumprimento da medida 

socioeducativa, como esta pode contribuir para a construção dos projetos de vida dos jovens. 

Os relatos dos participantes, de um modo geral revelaram através das vivências e sentidos 

produzidos que o cumprimento da medida socioeducativa de internação pouco tem 

contribuído para a construção de seus projetos de vida.   

Ao analisar as vivências dos jovens, percebe-se as marcas produzidas pelas 

experiências no cumprimento da MSE de internação. Percebe-se que no cotidiano da unidade, 

os jovens cumprem uma rotina repetitiva, com atividades realizadas com o objetivo de 

minimizar o ócio produzido pela privação de liberdade. Isso se confirma, quando se observa o 

registro das metas e objetivos nos Planos Individuais de Atendimento. As oficinas 

ocupacionais e pedagógicas são restritas a um determinado número de jovens, consequências 

da pouca oferta de atividades em razão da superlotação que as unidades de internação 

enfrentam em todo país e que no estado não se apresenta como exceção. Desse modo, muitos 

jovens permanecem na instituição sem atividades a realizar, o que significa que permanecem 

a maior parte do tempo nos alojamentos.  

Da mesma forma, há restrição na oferta dos cursos profissionalizantes destinadas à 

instituição, o que leva a formação de uma grande lista de espera de jovens, que muitas vezes 

não chega a ser finalizada. Diante dessa dificuldade, alguns jovens chegam ao término do 

cumprimento da MSE, saem da instituição e não passam pela experiência de fazer um curso 

profissionalizante, mesmo sendo a capacitação para o trabalho uma das ações obrigatórias na 

execução das medidas socioeducativas e representando o desejo da maioria destes em realizar 

uma profissionalização.  
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Os jovens também sinalizaram a escola como uma vivência significativa durante o 

cumprimento, tanto pela possibilidade de retorno após um tempo fora da escola, seja como 

algo que irão fazer após o cumprimento da MSE. Contudo, as falas dos jovens revelam que a 

escola da instituição é insuficiente devido a sua organização que oferta um tempo reduzido de 

aulas, além do fato de alguns jovens necessitarem de maior apoio pedagógico para o 

acompanhamento das atividades, mas que não tem sido ofertado. Além disso, as atividades de 

lazer são reduzidas aos jogos de futebol realizadas durante o “banho de sol”, nomenclatura 

adotada na instituição que reproduz a lógica do sistema prisional adulto, e através da 

televisão.  

O SINASE constitui-se de uma política pública, fundamentada na incompletude 

institucional, que requer a interligação com as demais políticas públicas para atingir seus 

objetivos. No entanto, os jovens não têm tido acesso ao conjunto de políticas durante o 

cumprimento da MSE, principalmente no que se refere a política de formação profissional 

sinalizada como necessidade e desejo por estes. Tais limitações revelam a ineficácia do 

Estado em garantir o funcionamento do sistema socioeducativo, no que diz respeito aos 

objetivos do SINASE em promover a responsabilização dos jovens e sua integração social, 

através de novas oportunidades. Não obstante, percebe-se que, embora o Estado não ofereça 

as condições necessárias no sentido de garantir os direitos dos jovens em cumprimento de 

MSE, este tem sido eficaz em punir a juventude através da priorização da aplicação da medida 

de internação e a partir da lógica de encarceramento da juventude pobre.  

De forma significativa, emergem as vivências relacionadas a família. Seja através da 

participação, através das visitas semanais, do apoio que oferecem aos jovens, como nos 

relatos direcionados aos projetos de vida. Todos os jovens consideraram a família nos seus 

projetos de vida, seja referenciando o retorno a sua família de origem, cujo objetivo é 
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cuidarem de suas famílias ou buscando não causar-lhes mais sofrimento, seja na constituição 

de sua própria família, com suas companheiras e filhos.  

Os sentidos atribuídos ao cumprimento da MSE evidenciaram que a experiência da 

internação é conturbada pelas relações com os agentes socioeducativos, em sua maioria 

identificada como violenta e autoritária. Além disso, a convivência é permeada por conflitos 

com os demais jovens.  Todo esse conjunto traz implicações para a saúde mental dos jovens. 

No cotidiano da internação têm de conviver com a permanente desconfiança, no qual não há 

espaço para relações de respeito, mas de tolerância ou violência. O que o cotidiano da 

internação parece suscitar é a luta permanente pela sobrevivência dentro da instituição, não 

abrindo espaço para a construção dos projetos de vida.  

Além disso, acrescem nos sentidos sobre a experiência o fato dos jovens serem 

submetidos ao cumprimento de duas medidas, a socioeducativa, a partir da sentença, e a 

disciplinar como resposta a uma falta disciplinar. São submetidos a uma dupla punição. O que 

se sobressai nas vivências e sentidos dos jovens em cumprimento da MSE são as referências a 

prisão, restrições, enclausuramento, violações de direitos e violência. Desse modo, a 

desvinculação dos atos infracionais apresenta-se como uma forma de não voltar mais para a 

instituição de internação, sinalizando que o objetivo da responsabilização não tem sido 

cumprido.  

A esse conjunto somam-se os sentidos sobre o atendimento técnico prestado, que de 

acordo com as falas, tem servido para minimizar as angústias e as revoltas provocadas pelo 

cumprimento da medida socioeducativa, mas que os jovens não percebem contribuições para 

a construção do projeto de vida, apesar deste constar como um dos objetivos do atendimento 

psicológico no Plano Individual de Atendimento. Essa configuração compromete a 

individualização do atendimento dos jovens, posto que a MSE tem como objetivo atender as 

necessidades de cada jovem auxiliando-os na construção de novos projetos de vida.  
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Quando questionados sobre as contribuições, poucos jovens conseguem apontar em 

que a MSE irá lhes ajudar. Apenas a realização de um curso profissionalizante aparece com o 

sentido de oportunidade, no entanto não garante a inserção deste jovem no mercado de 

trabalho, além do jovem relatar não conseguir lembrar-se de tudo que foi ensinado no curso.  

Entre os aspectos que dificultam a construção dos projetos de vida aqui apontados, 

soma-se o fato dos jovens não terem conhecimento de quando deixarão de cumprir a medida 

socioeducativa de internação. Ao considerarem que a decisão é exclusivamente da autoridade 

judiciária a partir das avaliações interdisciplinares encaminhadas, os jovens não se sentem 

participantes do próprio cumprimento da MSE. Considera-se que isso poderia ser amenizado 

através do cumprimento do Plano Individual de Atendimento com a efetiva participação dos 

jovens e suas famílias, no qual fosse construído um planejamento para a execução da medida 

e preparando os jovens para o futuro, após o cumprimento da MSE, bem como maior 

monitoramento por parte do judiciário nas avaliações referentes ao PIA. Compreende-se ainda 

que o PIA pode lançar potencialidades para a vida dos jovens, de modo que o sentido de 

“perda da juventude” não se sobressaia.   

Dentre os aspectos essenciais para a execução da medida socioeducativa, a partir da lei 

do SINASE, está o cumprimento do Plano Individual de Atendimento (PIA), através da 

definição de objetivos, metas e prazos, pactuados com o jovem, sua família e a equipe. Ao 

analisar dos PIAs dos jovens percebe-se que apesar do instrumento adotado na instituição 

conter questões referentes aos aspectos pessoais e sociais dos jovens, a sua utilização não vem 

compreendendo o registro dos encaminhamentos e atividades realizadas, importantes para 

sinalizar a evolução das ações e por sua vez o objetivo do cumprimento da medida 

socioeducativa.  

  A questão se complexifica quando nos deparamos com o fato dos PIAs de todos os 

jovens não serem elaborados de acordo com o prazo legal. Os PIAs têm sido elaborados a 
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partir de um acordo estabelecido entre a unidade de execução e o judiciário, no qual esta 

última instituição solicita o PIA que irá avaliar, revelando o descumprimento por parte de 

ambos da lei do SINASE.   

As fragilidades no registro dos PIAS, a extrapolação do prazo de elaboração, 

comprometem o cumprimento da medida socioeducativa e por sua vez, a construção de um 

projeto vida para os jovens. Apesar de sinalizar alguns desejos e necessidades por parte 

destes, não indicam os passos para concretizar tais desejos. 

 A realização desta pesquisa suscitou as seguintes reflexões: é possível que a medida 

socioeducativa de internação promova projetos de vida? Como mediar a construção de 

projetos de vida a partir da medida socioeducativa de internação? Como garantir direitos em 

um espaço historicamente marcado por violência e violações de direitos? Como promover o 

direito a convivência familiar e comunitária apesar do afastamento familiar provocado pela 

internação? Como promover responsabilização em um espaço punitivo, no qual imperam a 

lógica da vingança social? Que contextos de desenvolvimento podem ser oportunizados a 

partir da execução da MSE apoiadas na concretização da sua ação pedagógica? 

 Os sujeitos participantes da pesquisa apontam caminhos: desejos de mudança, o que 

esperam fazer quando saírem da instituição e o que precisam para que isso aconteça. Ressalta-

se que os jovens elaboram os seus projetos de vida. Eles esboçam esses projetos através da 

formação profissional e do trabalho, por meio da escola e da conclusão dos estudos e pelo 

apoio da família. No entanto, percebem que não conseguirão concretizá-los sozinhos, e que a 

MSE não lhes tem oferecido os elementos suficientes para essa concretização, necessitando 

do auxílio de outras instituições através da garantia de direitos e através de medidas de 

proteção, que lhes faltaram em suas trajetórias de vida.  

As questões apontadas pelos jovens dizem respeito aos determinantes expressos no 

SINASE, ou seja, os aspectos referentes a profissionalização, escolarização, convivência 
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familiar e a mudança de vida através da desvinculação dos atos infracionais constituem 

objetivos já determinados em lei, que, no entanto, ainda enfrentam dificuldades para sua 

execução. Um dos aspectos que propõem o redimensionamento do atendimento nas medidas 

socioeducativas é a existência do PIA, que quando pactuado, atua como meio para o 

planejamento e realização dos desejos e necessidades dos jovens.  

Neste sentido, compreende-se que a teoria histórico-cultural traz importantes 

contribuições a partir das categorias adotadas para a compreensão da execução das medidas 

socioeducativas. A perspectiva teórica utilizada possibilita a compreensão de que as vivências 

operam como unidade de análise entre a consciência e o meio, relação mediada também pelos 

sentidos elaborados pelos sujeitos a partir dessas vivências, convertendo-se no processo de 

tomada de consciência. Desse modo, através das vivências e sentidos, os jovens tomam 

consciência sobre a experiência do cumprimento da MSE de internação, que ainda mantem a 

lógica na qual tem imperado a punição. Sendo assim a compreensão dessas categorias pode 

intermediar os objetivos da MSE expressos no SINASE, dentre eles o objetivo de 

responsabilização dos jovens, nas quais se necessita que sejam oportunizadas outras 

vivências. Além disso, a compreensão da categoria projeto de vida remete a importância da 

mediação institucional em oferecer condições reais para a mudança de vida, através da 

garantia dos direitos dos jovens e auxiliando-os na elaboração e avaliação de seus próprios 

planos e metas.  

Diante disso, espera-se que a presente dissertação possa suscitar reflexões sobre a 

execução das medidas socioeducativas, destacando-se a importância do redirecionamento das 

ações objetivando a construção do projeto de vida dos jovens, e consequentemente a mudança 

de vida almejada por estes. Considera-se a importância da utilização do PIA como ferramenta 

que media a execução da MSE de internação e a construção do projeto de vida dos jovens, de 
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modo a cumprir o objetivo de responsabilização, integração social e desaprovação da conduta 

infracional, através do cumprimento dos planos individuais de atendimento.   

No tocante a essa contribuição, espera-se que as instituições (unidades de execução de 

MSE e Juizado da Infância e Juventude) reorganizem a execução e monitoramento do Plano 

Individual de Atendimento, cumprindo o que está posto na lei do SINASE, de modo que a 

natureza sancionatória da MSE possa se traduzir na responsabilização dos jovens, e sobretudo 

que este instrumento possa cumprir a função de auxiliar todos os jovens no cumprimento da 

MSE. Espera-se ainda contribuir com os profissionais que atuam junto as medidas 

socioeducativas que exercem a função de mediadores dos direitos de crianças e jovens, como 

percebido pelas falas dos jovens, a relação com os profissionais pode facilitar ou dificultar o 

cumprimento das medidas de internação.  

Além da contribuição social, esta dissertação pretende oferecer elementos para a 

discussão teórica na compreensão do desenvolvimento dos jovens que viveram experiências 

de privação de liberdade. Desse modo, a perspectiva teórica e o percurso metodológico 

utilizados para a compreensão da medida socioeducativa revelam que as vivências decorrentes 

da MSE de internação são significadas pelos jovens que apontam outras possibilidades para a 

própria execução, e no que diz respeito ao que desejam para seus projetos de vida. No entanto, 

as limitações institucionais que se colocam aos jovens restringem as possibilidades da 

socioeducação e dos passos para a operacionalização dos projetos de vida.  
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Entrevista 

 

Pergunta chave:  

 

 

 

 

Questões norteadoras:  

 

• Atividades realizadas pelos jovens proporcionadas pelas medidas 

socioeducativas;  

• Sentidos e emoções evocados pelas medidas socioeducativas; 

• Projeto de vida;  

• Relacionamento com os profissionais e com os demais jovens; 

• Aspectos presentes no cumprimento da medida socioeducativa para a construção 

do projeto de vida;  

• Conhecimento e participação do jovem na construção do Plano de Atendimento 

Individual (PIA). 

 

 

 

 

 

 

“Me fale como é sua vida desde que você começou a cumprir a medida socioeducativa”. 
 



185 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

 
 

ANEXO I 
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ANEXO II 

MODELO DE PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO UTILIZADO PELA 

ISNTITUIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO 

 

PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO 

PIA - ANAMNESE SOCIAL 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO 

Nome: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Conhecido 

por:____________________________________________________________________ 

Endereço: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Bairro: __________________________________________________________________________ 

Ponto de Referência: _______________________________________________________________ 

Telefones: _______________________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _______________________________________________________________ 

Escolaridade: __________________________ Naturalidade: ______________________________ 

Religião:___________________________Etnia: ________________________________________ 

Estado Civil:___________________________________ 

 

1.1. Documentação: 

TIPO NÚMERO 

Certidão de Nascimento  

Carteira de Identidade  

Título de Eleitor  

CPF  

Carteira Profissional  

Histórico Escolar  
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Cartão SUS  

1.2. Aspectos Toxicológicos: 

 

Faz uso de drogas: (  ) sim   (  ) não  

Qual tipo? __________________________________________________________________ 

Começou com que idade? ______________ 

Alguém na família usa droga? ___________ 

Grau de parentesco ______________ 

Tipo de droga: (  ) Maconha  (  ) Cocaína (  )Crack (  ) Álcool (  )Outros 

 

1.3. Situação Social do Educando: 

 

Tem namorado (a) ou companheiro (o)? 

(  ) sim  (  ) não 

Há quanto tempo?_______________ 

Nome:________________________________________________ Idade:________________ 

Tem filhos? (  ) sim   (  ) não 

Quantos? _______________________________________________________________ 

Nome/Idade:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Está grávida? (  ) Sim (  ) Não  Qual o mês de 

gestação?_____________________ 

União Estável? (  ) Sim (  ) Não 

Outras situações: _____________________________________________________________ 

 

2. HISTÓRICO DO CASO 

Data de entrada na Unidade:_______/_______/_________ 

Motivo:__________________________________________________________________ 

Comarca de Origem: _______________________________________________________ 

Data da Internação: Entrada: ______/______/______ 

Já esteve em Medida Socioeducativa? (  ) Sim (  ) Não.  
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Qual(is)? 

________________________________________________________________________ 

Reinternação: 

Entrada: ______/_______/______. Motivo: _________________ saída:_____/_____/____ 

Entrada: ______/_______/______. Motivo: _________________ saída:_____/_____/____ 

Entrada: ______/_______/______. Motivo: _________________ saída:_____/_____/____ 

Entrada: ______/_______/______. Motivo: _________________ saída:_____/_____/____ 

Entrada: ______/_______/______. Motivo: _________________ saída:_____/_____/____ 

Entrada: ______/_______/______. Motivo: _________________ saída:_____/_____/____ 

Entrada: ______/_______/______. Motivo: _________________ saída:_____/_____/____ 

Entrada: ______/_______/______. Motivo: _________________ saída:_____/_____/____ 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA E/OU RESPONSÁVEIS 

Pai:______________________________________________________________________ 

Endereço: 

__________________________________________________________________________ 

Bairro:___________________________________________________________________ 

Ponto de Referência: 

______________________________Telefone:__________________________ Data de 

Nascimento: _________________     Religião: __________________________  

Escolaridade: _______________Ocupação:________________________________________ 

Local de Trabalho: 

____________________________________________________________ 

Telefone:______________________________________Renda:_______________________ 

 

Mãe: _____________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________ 

Bairro: _____________________________________________________________________ 

Ponto de Referência: _______________________________________________________ 

Telefone:_________________________________________________________________ 

Etnia: ________________________    Data de Nascimento: _______________________ 
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Religião:_______________________ Escolaridade:____________________________   

Ocupação:______________________________________ 

Local de Trabalho: ________________________________________________________ 

Telefone:______________________________________Renda:____________________ 

 

Pais separados: (  ) Sim    (  ) Não    

Quanto tempo? ____________ 

 

3.1.COMPOSIÇÃO FAMILIAR: 

Nome Parentesco Idade Ocupação Renda 

01.     

02.     

03.     

04.     

05.     

06.     

07.     

08.     

09.     

10.     

11.     

12.     

 

3.2.Algum Membro da Família recebe algum destes Benefícios: 

(  ) BPC    (  ) PBF   (  ) Aposentadoria   (  ) Auxílio Doença  (  )  

Outros: ___________________________________________________________________  

Valor do benefício: _____________________________ 
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3.3.Situação Habitacional:  

(  ) Própria   (  ) Alugada   (  ) Cedida  (  ) Área de risco (  ) Financiada 

(  ) Outras ______________________________________________________  

 

Cômodos / Tipos de Construção: 

(  ) Alvenaria   (   ) Taipa   (  ) Outros _____________________________________ 

 

Tipos de piso: 

(  ) Terra batida  (  ) Contrapiso  (  ) Cimento  (  ) Cerâmica 

  

(  ) Outros: _______________________________________________________________ 

 

Tipo de cobertura (Telhado) 

(  ) Plástico  (  ) Lona (  ) Zinco  (  ) Laje  (  ) Telha 

(  ) Outros: ________________________________________________________________ 

 

Abastecimento de água: 

(  ) Rede Pública (  ) Poço/Nascente (  ) Outros: _____________________________ 

Tratamento da água: 

(  ) Filtrada (  ) Fervida (  ) Clorada  (  ) Sem tratamento  

(  ) Outros: _______________________________________________________________ 

 

Iluminação:  

(  ) Relógio Próprio (  ) Sem relógio  (  ) Relógio Comunitário  (  ) 

Lampião 

(  ) Vela  (  ) Outros: ______________________________________________ 

 

Banheiro dentro de casa: 

(  ) Sim   (  ) Não 
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Escoamento Sanitário: 

(  ) Rede Pública (  ) Fossa Rudimentar (  ) Fossa Séptica (  ) Céu Aberto 

(  ) Outros: __________________________________________________________________ 

 

Destino do Lixo: 

(  ) Coletado (  ) Queimado (  ) Enterrado (  ) Céu Aberto (  ) Outros: _____________ 

 

Bens de Consumo Duráveis: 

(  ) Telefone (  ) Geladeira (  ) TV (  ) Cama c/colchão (  ) Bicicleta (  ) Fogão 

(  ) Aparelho de Som (  ) Filtro (  ) Máquina da Costura  (  ) Máquina de 

lavar 

(  ) Tanquinho (  ) Moto (  ) Carro (  ) Microondas (  ) Condicionador de ar 

 

3.4. Relação estabelecida entre Membros da Família: 

(  ) Dividem atividades domésticas 

(  ) Dividem despesas domésticas 

(  ) Existe muita agressividade diante dos conflitos, problemas 

(  ) Há dialogo, compreensão diante de conflitos, problemas 

 

3.5. Na família existem pessoas com deficiência? (  ) Sim  (  ) Não 

 (  ) Física              (  ) Visual      (  ) Auditivo 

 (  ) Mental             (  ) Outras deficiência 

 

3.6. A família está inscrita em Programas Habitacionais? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Qual?______________________________________________________________________ 

 

3.7. Algum membro da família participa ou está inscrito em grupos de geração de 

renda? 

(  ) Sim  (  ) Não 
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Qual? ___________________________________________________________________ 

Ofertado por qual órgão? ______________________________________________________ 

 

3.8. Algum membro da família participa ou está inscrito em algum curso 

profissionalizante? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Qual? ____________________________________________________________________ 

Ofertado por qual órgão? _____________________________________________________ 

3.9. Algum membro da família participa ou está inscrito em algum Sindicato de 

Conselhos? 

(  ) Associação    (  ) Conselhos de Direitos  (  ) Sindicatos    (  ) Conselhos 

Comunitários 

Outros: ____________________________________________________________________ 

 

4. ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE 

Há quanto tempo a família mora na comunidade? __________________________________ 

Quais os serviços sócio-assistenciais a família utiliza na comunidade: 

(  ) CRAS   (  ) PSF   (  ) ONG’S  (  ) CREAS (  ) Hospital (  ) Escolas 

(  ) Creche (  )PETI  (  ) Agente Jovem     (  )Outros 

_____________________ 

 

5. ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS 

(  ) CREAS 

(  ) CRAS 

(  ) CT 

(  ) PSF 

(  )HOSPITAL 

(  )ESCOLA 

(  ) CAPS 

(  ) NASF 

(  ) CEO 

(  ) SINE 

(  ) CASA DA CIDADANIA 

OUTROS_______________________
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6. CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_ 

 

João Pessoa, ______ / ______ / ___________ 

 

 

_________________________________ 

ASSISTENTE SOCIAL 
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SETOR PSICOLÓGICO 

 

1. CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS: (temperamento, pensamento, linguagem  e 

aparência ) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. HISTÓRIA DE VIDA (Infância e adolescência (fatos marcantes); Afetividade; Sexualidade;  

História de violência/abuso/exploração sexual/drogas) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. NÚCLEO FAMILIAR ATUAL 

Dinâmica familiar atual (desempenho dos papéis familiares); Relacionamento conjugal atual; 

separações; perdas; luto; Sexualidade, limites e regras no lar; 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

4. QUAL A VISÃO QUE VOCÊ TEM DE SI MESMO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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5. OCORRÊNCIA DO ATO INFRACIONAL 

 ( Como se deu o ato infracional; Qual a motivação, sentimentos em referência ao ato infracional).     

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. SUGESTÕES DE ENCAMINHAMENTOS 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

João Pessoa, ______ /___________/_______________ 

 

 

      _________________________________ 

      PSICÓLOGO 
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EDUCAÇÃO 

 

ENTREVISTA 

 

1. Qual a última Escola que freqüentou? 

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Estuda atualmente? 

(    ) Sim     (    ) Não  (    ) Nunca estudou 

Qual o ano? ____________________ (    ) Completo   (    ) Incompleto 

 

3. Já foi reprovado?  

(    ) Sim  (    ) Não 

Quantas vezes? ______________________________________________________________________ 

 

4. Se não estuda, há quanto tempo está afastado? ___________________________________________ 

 

5. Houve abandono escolar?  

(    ) Sim  (    ) Não 

 

Quando? ________________________________________________________________ 

Motivo do abandono:  ______________________________________________________ 

 

6. Apresenta alguma dificuldade em alguma área do conhecimento? 

(    ) Sim  (    ) Não 

Qual(is)? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________ 

 

7. Qual (quais) disciplina (s) você mais gosta? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________ 

 

8. Como é a escola na visão do adolescente? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

9.Observações importantes: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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10. Sugestão de Encaminhamento: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

João Pessoa ______ / ______ / ___________ 

 

 

 

 

_________________________________ 

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
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PROFISSIONALIZAÇÃO 

 

1.  Já  freqüentou alguma Oficina Ocupacional? 

(   ) Sim (   ) Não 

Qual (is)?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Já frequentou algum Curso Profissionalizante? 

(   ) Sim (  ) Não 

Qual ( is)? 

     __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Qual (is) curso(s) Profissionalizante(s) gostaria de frequentar? 

      (Construção Civil, Eletrônica, Segurança, Marcenaria, Informática, Alimentos, outras) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Definição das atividades internas e externas, individuais ou coletivas, das quais o adolescente 

poderá participar. 

1- __________________________________ 

2- __________________________________ 

3- __________________________________ 

4- __________________________________ 

 

5. Qual área profissional gostaria de seguir? 

(  ) Construção Civil 

(  ) Comércio 

(  ) Indústria 

(  ) Mecânica 

(  ) Informática 

(  ) Serviço Público 

(  )Outros _____________________ 
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LAZER 

 

1.Já participou de alguma atividade esportiva?  

(  ) Sim  (  ) Não 

 

Qual(is)? 

 

(  ) Voleibol 

(  ) Futebol 

(  ) Futebol de Salão 

(  ) Futebol de Campo 

(  ) Atletismo 

(  ) Capoeira 

(  ) Musculação 

(  ) Basquete 

 

Qual (is) a (s) preferida(s)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

 

2. Quais são as atividades esportivas que gostaria de praticar, mas que nunca praticou? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

(  ) Voleibol 

(  ) Futebol 

(  ) Futebol de Salão 

(  ) Futebol de Campo 

(  ) Atletismo 

(  ) Capoeira 

(  ) Musculação 

(  ) Basquete 

 

3. Já participou de alguma atividade artístico-cultural? 

 (  ) Sim  (  ) Não 

 

(  ) Música 

(  ) Teatro 

(  ) Dança 

(  ) Desenho 
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(  ) Leitura (  ) Outros_____________________ 

 

Qual (is) a (s) preferida(s)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________ 

 

4. Quais atividades artístico-culturais possui interesse? 

(  ) Sim  (  ) Não 

    

 

(  ) Música 

(  ) Teatro 

(  ) Dança 

 

(  ) Desenho 

(  ) Leitura 

(  ) Outros_____________________ 

 

 

5. Já participou de alguma atividade 

sócio-comunitária? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

Qual (is)? 

 

(  ) Atividades com familiares 

(  ) Clubes 

(  ) Centros Comunitários 

(  ) Passeios 

 

(  ) Igreja 

(  ) Grupos de Jovens 

(  ) Outros__________________ 
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SAÚDE 

 

1. Histórico Clínico: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Faz uso de medicação controlada?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Saúde bucal: (necessidades e prioridades) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Avaliação Clínica Multiprofissional: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 (Sinalização de necessidade de encaminhamento para rede) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ASSESSORIA JURÍDICA 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Cidade de Origem: _____________________________________________________ 

Data de Nascimento: _____/_____/_____ 

 

Filiação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Processo(s): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Procedimentos:__________________________________________________________ 

 

Internação: _____________________________________________________________ 

 

Atos infracionais cometidos: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Situação processual atual: 

 

AVALIAÇÃO PETIÇÃO ADVOGADO/A 

   

   

   

 

Encaminhamentos jurídicos:______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________               Data: _____/_____/_____ 

                    Operador Jurídico 
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PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO - PIA 

PACTUAÇÃO 

 

 

Nome do educando:  

I - IDENTIFICAÇÃO 

Nome:  

Data de Nascimento:                                                              Idade:  

Cor:  

Estado Civil: 

Processo:  

Naturalidade:  

Filiação: Pai:  

              Mãe:  

Endereço: 

Telefone para contato:  

Escolaridade:  

 

II – SITUAÇÃO PROCESSUAL 

 Medida Socioeducativa:  

Data de Entrada:  

Comarca:  

Ato Infracional:  

 

III – SINTESE DIAGNÓSTICA 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO  

PACTUAÇÃO 

 

Informações e objetivos declarados pelo 

adolescente delimitados por eixos 

Metas estabelecidas a partir 

dos objetivos declarados com 

delimitação de prazos 

 

1. 1. Educação 

 

1.1 Escola: Matriculado (  ) Sim  (  ) Não 

1.2 Família acompanha o processo educacional?  

________________________________________ 

1.3 Histórico escolar  (  ) Sim  (  ) Não 

Objetivos:  

  

 

Informações e objetivos declarados pelo 

adolescente delimitados por eixos 

Metas estabelecidas a partir 

dos objetivos declarados com 

delimitação de prazos 

2. Oficina ocupacional  

 

2.1 Frequentando (  ) Sim  (  ) Não 

Inscrito (  ) Sim  (  ) Não 

 

2.2 Qual (is) oficinas gostaria de participar? 

(   ) Material de limpeza 

(   ) Marchetaria 

(   ) Informática 

(   )  Artes  

 

Objetivos: 
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Informações e objetivos declarados pelo 

adolescente delimitados por eixos 

Metas estabelecidas a partir 

dos objetivos declarados com 

delimitação de prazos 

3. Profissionalização (maiores de 16 anos) 

 

3.1  Frequentando (  ) Sim  (  ) Não 

Inscrito (  ) Sim  (  ) Não 

 

3.2 Qual (is) curso (s) profissionalizante(s) 

gostaria de participar? 

________________________ 

Objetivos:  

 

 

Informações e objetivos declarados pelo 

adolescente delimitados por eixos 

Metas estabelecidas a partir 

dos objetivos declarados com 

delimitação de prazos 

 

4. Lazer 

 

Recreativas (    ) 

Espirituais (    ) 

Culturais (    ) 

Esportivas (    ) 

Objetivos:   
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Informações e objetivos declarados pelo 

adolescente delimitados por eixos 

Metas estabelecidas a partir 

dos objetivos declarados com 

delimitação de prazos 

5. Saúde 

5.1 Objetivos com relação à saúde: 

Bucal (    ) 

Física (    ) 

Mental (    ) 

Objetivos:  

5.2 Aspectos toxicológicos: 

Faz uso de drogas?  Sim (    )      Não  (    ) 

Qual (is) tipo (s)?  

Considerações:  

 

 

Informações e objetivos declarados pelo 

adolescente delimitados por eixos 

Metas estabelecidas a partir 

dos objetivos declarados com 

delimitação de prazos 

6. Família  

6.1 A família participa de Programas 

Socioassistenciais e da Saúde? 

(    ) Sim     (    )   Não    

Qual (is)? 

(    )    CRAS      (    )  CREAS 

(    ) PSF          (    ) Outros  

6.2 A família está presente na medida 

socioeducativa? 

(    ) Sim       (    ) Não 

     De que forma?___________________ 

6.3 Como será o contato com a família?  

(    ) Telefone                   (    ) Entrevista 

(    ) Visita na unidade     (    ) Visita domiciliar  

(    ) Grupos operativos   
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Informações e objetivos declarados pelo 

adolescente delimitados por eixos 

Metas estabelecidas a partir 

dos objetivos declarados com 

delimitação de prazos 

7. Assistência Social 

7.1 Documentos 

(    ) RG               (    ) CPF 

(    ) CTPS           (    ) Título de eleitor  

(    ) Cartão SUS  (    ) Certidão reservista 

Documentos a serem encaminhados: 

______________________________________ 

7.2 Reconhecimento paterno:  

(    ) Sim       (    )  Não    (    )  Encaminhamento 

7.3 Serviços e benefícios a serem 

encaminhados:  

____________________________________ 

Objetivos: ___________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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Informações e objetivos declarados pelo 

adolescente delimitados por eixos 

Metas estabelecidas a partir 

dos objetivos declarados com 

delimitação de prazos 

8. Segurança 

(    ) Envolvimento em gangue 

(    ) Risco de agressão e/ou morte 

(    ) Risco na visita familiar (adolescente) 

(    ) Risco na visita domiciliar (técnico) 

(    ) Risco na custódia 
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Informações e objetivos declarados pelo 

adolescente delimitados por eixos 

Metas estabelecidas a partir 

dos objetivos declarados com 

delimitação de prazos 

9. Psicologia  

9.1 Sentimentos no momento atual (Como está 

se percebendo?) 

___________________________________ 

___________________________________ 

9.2 Motivação que levou ao ato infracional 

___________________________________ 

___________________________________ 

9.3 Comportamento (autopercepção): 

____________________________________ 

___________________________________ 

9.4 Comportamento (constatado): 

(     ) Com intercorrências 

(     ) Sem intercorrências 

 

9.5 Atendimentos 

(     ) Individual 

(     ) Grupo operativo 

(     ) Familiar 

Objetivos:  
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Observações: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Assinam: 

 

_______________________________________ 

Socioeducando 

 

_______________________________________ 

Familiar Responsável 

 

_______________________________________ 

Técnico de Referência – Assistente Social 

 

_______________________________________ 

Técnico de Referência- Psicólogo 

 

_______________________________________ 

Técnico de Referência – Pedagogo 

 

 

 

 

 

 

 


