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RESUMO 

 

A presente dissertação de mestrado consiste no resultado da avaliação da 
efetividade da política pública de atendimento socioeducativo no município do 
Natal/RN, que teve como lócus da pesquisa social o Serviço de Proteção Social a 
Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto da 
cidade do Natal. O objetivo geral deste trabalho se constituiu em avaliar a 
efetividade do Serviço na garantia do acesso dos jovens, que estão em cumprimento 
de medidas socioeducativas, às demais políticas públicas que integram o Sistema 
de Garantia de Direitos e o Sistema de Atendimento Socioeducativo. Por meio dessa 
avaliação, buscamos identificar se o atendimento socioeducativo possibilita a 
expansão das capacidades dos socioeducandos e promove mudanças nas 
trajetórias de vida destes jovens. Para isso, foi utilizado o método quantiqualitativo e 
procedimentos metodológicos como revisão de literatura, pesquisa documental, 
entrevistas semidiretivas com gestores e profissionais, e grupos focais com os 
jovens usuários do Serviço. Assim, a partir da análise das informações obtidas, 
concluiu-se que a política de atendimento socioeducativo no município de Natal 
possui uma efetividade mediana, devido às dificuldades que o Serviço de Medidas 
Socioeducativas em Meio Aberto de Natal vivencia cotidianamente, porém também 
apresenta experiências exitosas, com socioeducandos atendidos em serviços das 
políticas de Saúde, Educação, Assistência Social e inserção no mercado de 
trabalho, que podem contribuir para o aumento das capacidades dos jovens 
assistidos no sistema socioeducativo do município. 
 
 
Palavras-Chave: Juventudes; Políticas Públicas; Avaliação de Políticas Públicas; 

Atendimento Socioeducativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation is the result of evaluating the effectiveness of social and educational 

care of public policy in the city of Natal / RN, which had the locus of social research 

Social Protection Service to Adolescents in Socio-Educational Measures Amid Open 

City from Natal. The aim of this work consisted in evaluating the effectiveness of the 

service in youth access guarantee that are in compliance with socio-educational 

measures, to other public policies that integrate the Rights Assurance System and 

the Socio-Educational Services System. Through this evaluation, we seek to identify 

the childcare service enables the expansion of capabilities of socioeducandos and 

promotes changes in the life trajectories of these young people. For this, we used the 

quantitative qualitative method and methodological procedures such as literature 

review, documentary research, semi-directive interviews with managers and 

professionals, and focus groups with young users of the Service. Thus, from the 

analysis of information, it was concluded that the childcare service policy in Natal has 

a median effectiveness due to the difficulties that the Socio-Educational Measures 

Service in Half Open from Natal experiences every day, but also presents successful 

experiences with socioeducandos attended services of healthcare policies, 

education, social assistance and integration into the labor market, which can help 

increase the capacities of young people assisted in the municipality childcare system.  

 

 

Keywords: Youths; Public policy; Public Policy Evaluation; Socio-Educational 

Services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O debate sobre o tema da juventude passou por importantes transformações 

historicamente, diante das mudanças nas formas de compreender este segmento 

social, bem como nas formas de enfrentar e atender às suas demandas, por parte 

do poder público. 

 Logo, assim como se observa na contemporaneidade a diversidade e 

pluralidade como suas principais expressões, isso também é identificado na 

juventude atualmente. Devemos nos referir às juventudes, demonstrando o 

reconhecimento de sua pluralidade de formas de viver e de ser representado o 

jovem, rompendo assim com a visão homogeneizante desse segmento. 

 O reconhecimento dessas novas formas de ser e estar no mundo estão sendo 

consideradas, sobretudo, pelas estratégias políticas de reivindicação e atendimento 

às demandas das juventudes no Brasil. A dinâmica atual de atenção aos jovens 

constitui-se de políticas públicas que consideram em seus processos de formulação, 

planejamento e implementação, os diferentes espaços, territórios, grupos e 

condições sociais, econômicas e culturais nos quais as juventudes estão inseridas. 

 Desse modo, podemos observar estratégias de atenção aos jovens 

direcionadas às demandas de educação, trabalho, formação profissional, saúde, 

assistência social, bem como ao enfrentamento das questões geradas pelos 

contextos de violência e vulnerabilidade, nos quais vive um número expressivo de 

jovens no Brasil. 

 Diante desse quadro, tendo a política pública de atendimento socioeducativo 

como tema principal da pesquisa “A Política Pública de Atendimento Socioeducativo 

no Município do Natal: uma avaliação de efetividade” foi construído este trabalho, 

por meio de um recorte nas diferentes formas de atender às juventudes pelo poder 

público, ao ter sido escolhido o Sistema de Atendimento Socioeducativo em meio 

aberto da cidade do Natal como cenário para a pesquisa social que está sendo 

realizada. 

A escolha do tema e cenário da pesquisa deve-se à experiência profissional 

vivenciada cotidianamente com jovens em cumprimento de medidas socioeducativas 

em meio aberto em Natal, no Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de 

Serviços à Comunidade (PSC). Essa vivência cotidiana despertou o interesse pela 
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pesquisa, diante das observações a respeito da exigência de atendimento em rede, 

considerando o princípio da Incompletude Institucional, previsto pelo Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). 

Sendo assim, compreendemos a importância de se pesquisar sobre a atual 

situação do atendimento socioeducativo no Rio Grande do Norte e, principalmente, 

em Natal, assim como de que forma se realiza o acesso aos serviços e programas 

de diversas políticas públicas, pelos jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto, e se esses encaminhamentos estão sendo efetivos 

para que os jovens tenham acesso às políticas públicas no atendimento de suas 

demandas, contribuindo para o cumprimento exitoso da medida socioeducativa, por 

meio da expansão de suas capacidades. 

Desse modo, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar a efetividade da 

política pública de atendimento socioeducativo, a partir da construção de indicadores 

que apontassem a efetividade do atendimento socioeducativo municipal em 

contribuir para o acesso dos jovens às políticas públicas que compõem o Sistema de 

Garantia de Direitos e se inter-relacionam com o SINASE. 

Além disso, foram objetivos específicos: promover o levantamento das 

principais estatísticas das instituições públicas, diretamente envolvidas na execução 

do serviço de atendimento socioeducativo em Natal e no estado do RN, para 

construção do perfil destes jovens; identificar junto aos profissionais do Serviço de 

Atendimento Socioeducativo municipal os principais desafios, limites e as propostas 

de melhorias para a implementação das medidas socioeducativas em Natal; e 

identificar a visão dos jovens sobre o Serviço, segundo a sua avaliação quanto ao 

atendimento recebido e as atividades ofertadas. 

Assim, a pesquisa em referência que fundamentou este trabalho, buscou 

identificar os fatores que contribuem para a ocorrência do fenômeno pesquisado e 

apresentar possíveis respostas à questão se o atendimento socioeducativo é efetivo 

em contribuir para a expansão das capacidades dos jovens (SEN, 2013) em 

cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, por meio da garantia de 

acesso a outras políticas públicas.  

A avaliação da efetividade da política de atendimento socioeducativo 

possibilita identificar se esta política pública cria oportunidades para a expansão das 

capacidades dos jovens, pois com isso, em tese, eles se distanciam da prática de 

atos infracionais. 
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Para isso, utilizou-se o método quantiqualitativo, que tem como propósito 

analisar dados quantificáveis e estatísticas, além de aspectos qualitativos que 

possibilitam identificar aspectos subjetivos, como opiniões e visões diferenciadas 

sobre o mesmo fenômeno. Quanto aos procedimentos metodológicos, estes foram 

constituídos por revisão de literatura, para construção do referencial teórico que 

fundamentou os conceitos e concepções abordados; pesquisa documental, 

constituída pela coleta de dados estatísticos, realizada em 04 instituições, com o 

objetivo de conhecer como se estrutura a política de atendimento socioeducativo no 

município de Natal.  

Além disso, foram realizados 04 grupos focais com os jovens socioeducandos 

das medidas socioeducativas em Meio Aberto, visando identificar a avaliação do 

Serviço de Atendimento Socioeducativo na perspectiva dos usuários, além de 10 

entrevistas semidiretivas, das quais 06 entrevistas com a equipe que trabalha no 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto, e 04 com as gestoras de instituições que atuam no 

Sistema Socioeducativo, as quais foram analisadas e subsidiaram a avaliação 

proposta. 

Foram realizadas ainda, 10 (dez) entrevistas semidiretivas com profissionais e 

gestoras envolvidos com a implementação da política de Assistência Social, com a 

Gestão e execução do sistema socioeducativo em Natal, uma vez que auxiliaram à 

problematização da investigação, possibilitando a descoberta de alguns aspectos, 

ampliando e validando o campo das leituras efetivadas. 

Dentre os entrevistados estão, a gestora da Política de Juventude no Estado 

do RN, uma profissional representante da Vara da Infância e da Juventude, que 

trabalha na fiscalização da execução das medidas socioeducativas e com as 

famílias dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em Natal, uma 

profissional de entidade de Direitos Humanos que atua no monitoramento das 

unidades de atendimento socioeducativo e no apoio às famílias dos jovens, quanto 

aos seus direitos e combate à violação dos mesmos, bem como a gestora municipal 

do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de LA e PSC de 

Natal. 

Utilizou-se, como já referido acima, a técnica de grupo focal, devido ao 

grande número de socioeducandos ativos nas medidas socioeducativas de LA e 

PSC. Os grupos foram escolhidos de acordo com o horário das Oficinas de 
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Liberdade Assistida e o perfil dos participantes de cada oficina, diante da 

necessidade de realizar as entrevistas com jovens com idades entre 15 e 21 anos. 

Assim, foram selecionadas as oficinas de Xadrez no turno vespertino, Música no 

turno matutino e Cidadania, uma turma de cada turno. Participaram das entrevistas 

em grupo 21 jovens, 16 cumprindo apenas a LA e os outros 05 cumprindo LA e PSC 

cumuladas.   

O grupo focal tem o objetivo de proporcionar entre os participantes o debate 

de visões de mundo, percepções e ideias sobre uma temática específica, a qual 

pode ser utilizada acompanhada de outras técnicas e possibilita a coleta de 

informações, por meio da interação do grupo (BACKES, 2011). Com essa técnica, 

foi possível avaliar de que forma o atendimento socioeducativo se faz efetivo em 

promover mudanças na vida desses jovens, por meio do olhar e da concepção dos 

próprios jovens, que são assistidos por essa política, tornando-os sujeitos ativos na 

pesquisa. 

Por meio das entrevistas e grupos focais, foi possível realizar a avaliação da 

efetividade do atendimento socioeducativo na promoção de mudanças nas 

trajetórias de vida dos jovens socioeducandos, utilizando como paradigma de 

análise a concepção apresentada por Amartya Sen (2013) na contribuição das 

políticas públicas para a transformação das pessoas em agentes, para a superação 

de situações de vulnerabilidade e privações, enquanto limitadoras da expansão de 

suas capacidades, pois estas políticas devem fomentar a ampliação de liberdades 

como um processo integrado de desenvolvimento.  

Diante disso, definiu-se a estrutura da dissertação, considerando os temas 

abordados, a partir da Introdução, na qual se expõe um panorama de toda a 

dissertação, apontando o tema pesquisado, a metodologia escolhida, os objetivos da 

pesquisa e alguns referenciais teóricos importantes, abordados no decorrer do 

trabalho, para a realização de todo o processo de produção teórica, como Max 

Weber, Amartya Sen, Celina Souza, Marta Arretche, dentre outros. 

No primeiro capítulo, intitulado “Juventude, Conflito com a Lei e Políticas 

Públicas”, constitui-se de 03 itens. No primeiro item “A juventude como uma 

construção histórica”, problematiza-se o conceito de juventude para se construir, 

dialogando com a literatura existente, para se afirmar tanto a historicidade do 

conceito de juventude, como a pluralidade da juventude. Para isso, constrói-se uma 

interlocução com a literatura a respeito da construção das categorias jovem e 
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juventudes como uma construção histórica, definidas de acordo com as sociedades 

e o tempo histórico vivido. Nesse sentido têm-se mudanças desse conceito nas 

sociedades e nos tempos históricos, bem como temos juventudes.  

O segundo item, “O Estado brasileiro a juventude em conflito com a lei”, está 

dividido em dois subitens, e procura-se discutir “A atenção do Estado aos 

adolescentes e jovens no Brasil no século XX”, realiza-se uma reconstrução histórica 

da relação do Estado brasileiro com adolescentes e jovens. Neste sentido parte-se 

do período quando o Estado percebia os adolescentes em situação vulnerável como 

objetos de intervenção, até o momento da aprovação da Constituição Cidadã, que 

provocou a mudança de paradigma da situação irregular para a Proteção Integral de 

crianças, adolescentes e jovens. 

No segundo subitem discute-se o processo de construção e as mudanças 

promovidas pelo “Estatuto da Criança e do Adolescente e as políticas de juventude”, 

que estabeleceram os novos formatos da atenção do Estado a estes segmentos 

sociais, baseados na Proteção Integral. 

No item 2.3, que discute as “Políticas públicas para a juventude e o Sistema 

de Atendimento Socioeducativo”, resgata-se o processo histórico de construção das 

políticas públicas e seus conceitos, a partir da formação do Estado moderno até a 

contemporaneidade, com a implementação das políticas públicas de juventude e do 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Este item divide-se no subitem 

2.3.1, que constrói o debate sobre o “Cenário do Sistema Socioeducativo no Rio 

Grande do Norte”, desde a constituição da Fundação do Bem Estar do Menor do RN 

até o processo de municipalização das medidas de Liberdade Assistida e Prestação 

de Serviços à Comunidade. 

O segundo capítulo, intitulado “Juventude em conflito com a lei e o Sistema 

Socioeducativo em Natal”, constitui-se de um retrato da juventude na cidade do 

Natal, apresentando suas principais características e contextos que vivenciam nesta 

capital. Este capítulo subdivide-se em três itens, nos quais se elabora uma 

representação da juventude em Natal no subitem 3.1, que tem o título “O perfil da 

juventude no município de Natal e as instituições de apoio e defesa dos seus 

direitos”.  

O subitem 3.2, “Jovens em conflito com a lei no município de Natal”, 

apresenta-se as principais características dos jovens que estão em conflito com a 

lei, assistidos pelo Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 
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Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Natal e problematiza-se as 

informações obtidas por meio das estatísticas deste Serviço. 

O terceiro subitem deste capítulo, intitulado “Sistema Socioeducativo em 

Natal”, apresenta o debate sobre o processo de construção e implementação do 

Serviço de Proteção a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas 

em Meio Aberto de Natal, com a descrição e discussão das atividades desenvolvidas 

e a estrutura ofertada aos adolescentes e jovens atendidos nesse Serviço. 

O capítulo 4, da “Avaliação da efetividade do atendimento socioeducativo no 

município de Natal” apresenta a construção da metodologia da pesquisa e a 

avaliação da efetividade da política de atendimento socioeducativo em Natal. Este 

item está subdividido em dois subitens. O subitem 4.1, cujo título é “Construindo 

uma metodologia de avaliação das medias socioeducativas: indicadores e 

efetividade” apresenta o debate a respeito da construção e execução dos 

procedimentos metodológicos e dos indicadores da pesquisa, que auxiliaram o 

processo de exploração das entrevistas semidiretivas realizadas com profissionais e 

jovens socioeducandos, utilizando como paradigma de análise a concepção de Sen 

sobre a expansão das capacidades humanas, como resultado da efetividade das 

políticas públicas. 

No subitem 4.2, realizou-se a “Avaliação da efetividade do Atendimento 

Socioeducativo em Natal no acesso dos jovens às Políticas Públicas integrantes do 

Sistema Socioeducativo e na expansão de suas capacidades”, por meio da análise 

das informações obtidas e os depoimentos registrados nas entrevistas dos 

participantes da pesquisa, identificando os níveis de efetividades da política, de 

acordo com os indicadores construídos. 

Nas conclusões, realizamos as considerações finais em relação aos 

resultados obtidos pela pesquisa, resgatando as principais questões abordadas no 

decorrer do trabalho, considerando que estas representam possibilidades de análise 

para o tema, não esgotando as diversas perspectivas de debate e problematização, 

bem como outros aspectos da avaliação da política pública de atendimento 

socioeducativo. 
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2 JUVENTUDE, CONFLITO COM A LEI E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Nos últimos anos no Brasil, o tema da juventude tem sido discutido em 

diferentes vertentes e espaços, diante da diversidade de contextos nos quais os 

jovens estão inseridos. Entretanto, uma das questões em evidência, que tem 

chamado à atenção de pesquisadores, da mídia e da sociedade como um todo, 

dividindo as opiniões e propostas de enfrentamento, tem sido a juventude em 

contextos de violência, especificamente, os adolescentes jovens em conflito com a 

lei – pessoas entre 15 e 17 anos que cometeram atos infracionais e que podem 

permanecer em cumprimento de medidas socioeducativas até os 21 anos de idade. 

 Desse modo, é necessário apresentar uma reflexão sobre o que é a juventude 

e o processo de construção desse conceito, a relação desse segmento social com 

as normas sociais, bem como de que forma são elaboradas e implementadas as 

políticas públicas para a juventude, com ênfase nas medidas socioeducativas. Estes 

temas constituem os pontos que compõem esse primeiro capítulo. 

 

2.1 JUVENTUDE COMO UMA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA 

 

 A definição do conceito de juventude atualmente passa por um processo de 

ressignificação, diante da diversidade de realidades e contextos nos quais os jovens 

estão inseridos. Permeadas por mitos e equívocos, em algumas definições 

identifica-se a disseminação de caracterizações a respeito do que é ser jovem e a 

juventude na contemporaneidade, que desconsideram fatores importantes e podem 

contribuir para a perpetuação de estigmas sobre este segmento social. 

 Para construirmos uma concepção mais adequada, devemos considerar que 

a construção de conceitos e determinações é parte integrante de um jogo de 

disputas e de estruturação de sistemas simbólicos estruturantes que constroem a 

realidade, a ideia de identidade e a representação das coisas, em um processo 

socialmente realizado (BOURDIEU, 1989), desnaturalizando categorias socialmente 

construídas. 

 Desse modo, não podemos nos deter ao conceito de jovem considerando 

apenas o fator biológico e seus limites etários, que definem o ser jovem como aquele 

que se encontra na fase entre 15 e 24 anos (como é considerado pela Organização 

Internacional da Juventude), ou até 29 anos como é delimitado no Brasil pela 
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Secretaria Nacional de Juventude (SNJ). Nesse processo de determinação do jovem 

em faixas etárias, também não existe consenso, à medida que a idade limite é 

variável de acordo com questões culturais e interesses político-econômicos dos 

diversos países. 

 Nesse sentido, devem ser considerados outros fatores, como é abordado por 

diferentes pesquisadores sobre a temática, e podemos identificar na obra da autora 

Regina Novaes (2004), ao afirmar que “São arbitrários culturais e regras socialmente 

construídas que determinam em que momento e por meio de quais rituais de 

passagem se muda de uma fase da vida para outra” (p.10). Considera-se assim, a 

historicidade da construção dessa categoria, que não deve ser apreendida apenas 

por seus aspectos biológicos, para não incorrermos nos riscos de uma 

representação que naturaliza aspectos sociais, culturais e subjetivos que constituem 

essa categoria. 

 Refletir a questão sob este prisma é considerar que os mitos e as construções 

simbólicas apresentam leituras da realidade situadas no tempo, transformadas 

historicamente de acordo com interesses e forças hegemônicas distintas, que 

contribuem para a produção da ideologia e define quem tem o “discurso competente” 

para dizer a “verdade”, no qual são produzidas as figuras sociais, assim como os 

estigmas. A naturalização dessas concepções é uma das principais formas de 

reprodução e manutenção da ideologia, tendo em vista que 

 
 
Um dos traços fundamentais da ideologia consiste, justamente, em tomar as 
ideias como independentes da realidade histórica e social, de modo a fazer 
com que tais ideias expliquem aquela realidade, quando na verdade é essa 
realidade que torna compreensíveis as ideias elaboradas (CHAUÍ, 2004, 
p.5).  
 
 

Da mesma forma ocorre com a construção da concepção do ser jovem e da 

juventude. Busca-se reproduzir uma ideia de juventude como se fosse independente 

da realidade histórica, como se o “ser jovem” sempre tivesse existido em todos os 

momentos históricos e com o mesmo sentido. Entretanto, não se deve admitir, para 

a construção desse conceito, apenas o senso comum e as ideias pré-estabelecidas 

de forma acrítica, não considerando esse processo sócio histórico e cultural.  

 Desse modo, observa-se que, em diferentes momentos históricos buscou-se 

compreender e definir o que determina o jovem, bem como se utilizou também 

diferentes nomes para representá-lo – referindo-se a “aeoum” nas sociedades 
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clássicas greco-romanas, definia-se o que era o “juvenis” como “aquele que está em 

plena força da idade” (NOVAES, 2004, p.10). 

Em todas as sociedades humanas foi reconhecido o “púbere” como aquele 

que fez a passagem da fase da infância para a vida adulta “acompanhada por rituais 

cuja principal função é reinscrever simbolicamente o corpo desse(a) que não é mais 

criança, de modo a que passe a ocupar um lugar entre os adultos” (KEHL, 2004, 

pp.90-91). 

 Entretanto, em alguns países, principalmente ocidentais, a delimitação das 

fases da vida como infância, adolescência, juventude, fase adulta e velhice, 

corresponde ao período da modernidade e aos processos de industrialização. Estas 

delimitações estão intrinsecamente relacionadas às novas configurações do 

trabalho, do Estado e das sociedades capitalistas. 

Compreendida como fase crítica, na qual se tem a capacidade física 

comparável a do adulto, mas também a imaturidade intelectual e emocional pela 

ausência de experiências, a juventude apresentou-se nos séculos XIX e XX, como o 

momento das incompatibilidades – “a dependência em relação à família e a falta de 

funções no espaço público, acabou por produzir o que as pesquisas de marketing 

definem como uma nova fatia de mercado” (KEHL, 2004, p.91). Foi a partir desta 

mudança de foco do olhar para o jovem que o processo de valorização desse novo 

“consumidor em potencial” eclodiu.  

 
 
Que as forças do capital – as mesmas que contribuíram para evocar 
espíritos juvenis adormecidos e provocar a onda de demandas jovens da 
década de 1960 –, com seu senso imbatível de oportunidade, souberam 
reorganizar o caos em torno da chamada lógica de mercado. Ser jovem 
virou slogan, virou clichê publicitário, virou imperativo categórico – condição 
para se pertencer a uma certa elite atualizada e vitoriosa (Idem, p.92) 
 
 

Segundo Novaes (2014), na década de 1960 havia uma compreensão do ser 

jovem diretamente relacionada a ser estudante, que correspondia à realidade dos 

jovens escolarizados de classe média, e para estes, então, a única política pública 

necessária era a da educação. Os outros que estavam no mercado de trabalho 

abdicaram o direito à educação, “fazendo um pacto geracional” e tornaram-se 

trabalhadores, aqueles que tiveram o papel de contribuintes para garantir a 

aposentadoria dos mais velhos. 
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 Nesse período, a ideia de juventude que surge após a Segunda Guerra 

Mundial, passa a ser hegemônica nos países capitalistas ocidentais, compreendida 

como o tempo de suspensão – “moratória social 1 ” – no qual há tempo para 

“aproveitar a vida”, estudar e preparar-se para tornar-se adulto.  

O período pós-guerra foi marcado por uma transformação de 

comportamentos, revolução sexual e mudanças nas “percepções da realidade”, tinha 

como tema central “a ânsia por liberdade” e os jovens como atores de mobilização 

desse desejo (BRASIL, 2014a). 

Após esse período, diante das transformações no cenário político-econômico, 

principalmente, devido ao esgotamento do modelo desenvolvimentista, 

aprofundaram-se os processos de exclusão social, que afetaram fortemente as 

juventudes, tanto nos centros urbanos, quanto no campo. Na década seguinte, foi 

agravada com as consequências da globalização dos mercados. 

Nesse contexto destacam-se diferentes formas de atuação, com os 

movimentos sociais que lutava por direitos e proteção, especialmente na defesa 

pelos direitos de crianças e adolescentes, direcionando as pressões por decisões 

políticas para este público específico, não contemplando no debate os jovens a partir 

de 18 anos (como apresentamos no tópico a seguir, sobre a atenção do Estado aos 

jovens). 

Porém, a partir dos anos 1990 inicia-se um movimento de luta pelo 

reconhecimento das demandas da juventude no cenário nacional, influenciadas pelo 

movimento internacional, que desde meados da década de 1980 tomava força, 

tendo como marco a definição pelas Nações Unidas do Ano da Juventude em 1985. 

Ocorria, nesse momento, o entendimento que as questões sociais, como as 

situações de risco e vulnerabilidade, não cessavam aos 18 anos, pois até se 

agravavam diante dos contextos de vida da maioria dos jovens brasileiros, que 

estavam nas classes populares. 

 
 
Desde os anos de 1990, nas trajetórias de jovens oriundos das camadas 
populares, no campo e nas cidades, evidenciam-se as repercussões do 
aprofundamento da globalização dos mercados; da desterritorialização dos 
processos produtivos e da flexibilização das relações de trabalho. Não por 
acaso, no debate sobre os processos de exclusão de jovens, questões 

                                                           
1 Segundo Helena Abramo (2011), a moratória pode ser “compreendida como esse adiamento dos 
deveres e direitos da produção, reprodução e participação, um tempo socialmente legitimado para a 
dedicação exclusiva à formação para o exercício futuro dessas dimensões da cidadania” (p.41). 
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relacionadas à educação, trabalho e violência ganharam visibilidade. 
(BRASIL, 2014a, p.39). 
 
 

Além dessas questões que contribuíram para a exclusão dos jovens dos 

espaços de educação e trabalho, problemas vivenciados pela juventude, como a 

gravidez na adolescência, doenças derivadas de comportamentos de risco, como 

sexo sem proteção, uso abusivo de drogas e situações originadas das violências 

praticadas ou sofridas, tornou plural as formas de ser jovem. 

As juventudes são, assim, construções históricas, compreendidas de 

diferentes formas no tempo, na sociedade e no espaço territorial que ocupam e 

vivenciam suas experiências. Devem ser consideradas sempre no plural, à medida 

que se expressam em contextos como da juventude trabalhadora, juventude 

estudante, juventude rural, juventude urbana, juventude negra, dentre tantas outras. 

São estas diferenciações socioculturais que dão origem às diversas formas de 

juventude. Não é, portanto um conceito puramente baseado na característica etária 

ou geracional, mas as juventudes são social e economicamente distintas. São essas 

juventudes que passam a promover importantes mudanças na agenda pública 

internacional, constituindo-se como demanda para as políticas públicas. 

 

2.2 O ESTADO BRASILEIRO E A JUVENTUDE EM CONFLITO COM A LEI 

 

 O debate sobre o tema do adolescente-jovem2 em conflito com a lei no Brasil 

contemporâneo requer a retomada dos marcos políticos e legais que ocorreram, 

principalmente no século XX, no país e no cenário internacional, mais 

especificamente nos países signatários da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Observa-se que a história da atenção política à infância e adolescência em 

situação de risco ou vulnerabilidade social3, por um longo tempo foi marcada pela 

                                                           
2 Utilizaremos a expressão adolescente-jovem, para que seja possível diferenciar que estamos 
abordando os temas e questões referentes especificamente a juventude com idade entre 15 e 17 
anos, e nos casos excepcionais de que trata o ECA até 21 anos, ou seja, apenas a juventude para a 
qual se destina o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). Em que pese os 
adolescentes com idades entre 12 e 14 anos, que foram julgados pela autoria de atos infracionais, 
também serem público alvo do SINASE, não serão profundamente estudados em nossa pesquisa, 
por não serem considerados jovens e representarem um contingente reduzido do total de 
socioeducandos atendido pelo Sistema. 
 
3As situações de risco e vulnerabilidade social devem ser compreendidas como consequências das 
vicissitudes sociais e naturais do ciclo da vida, que podem comprometer a dignidade humana, 
fragilizar a convivência familiar e comunitária, provocar danos ou vitimizar os sujeitos. São 
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violação de direitos, por não haver o reconhecimento das crianças e adolescentes 

como sujeitos de direitos nas legislações anteriores à Constituição Federal de 1988.  

 Nesse sentido, resgatamos as principais políticas de atenção aos 

adolescentes e jovens no Brasil no século XX até os dias atuais, desde o Código de 

Menores, passando pela aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

até chegarmos ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e as 

políticas de juventude. 

 

2.2.1 A atenção do Estado aos adolescentes e jovens no Brasil no Século XX 

 

Até o início do século XX, os adolescentes em situação de vulnerabilidade ou 

risco social dependiam apenas da atenção das instituições religiosas, 

especificamente da igreja católica, pois o Estado brasileiro não interveio na questão 

até este período. 

Segundo Mendez (2002), até o século XIX vivia-se a primeira fase das 

políticas de atendimento a crianças e adolescentes em conflito com a lei, 

caracterizada pelo caráter penal indiferenciado, o qual apresentava apenas uma 

pequena diferenciação quanto à aplicação da pena, reduzida em um terço para 

aqueles que se encontravam entre 07 e 18 anos de idade. 

Apenas no século XX, em 1927, a criança e o adolescente das classes 

populares passam a figurar no ordenamento jurídico brasileiro, por meio da criação 

do Código de Menores, que tinha a finalidade de regulamentar a questão da 

população “carente” no Brasil, caracterizado fortemente por seu teor punitivo. Esse 

código apresentava como destinatários as crianças e os adolescentes, de ambos os 

sexos, que estivessem em situação de “abandono” ou “delinquência” 4, com idade 

inferior aos 18 anos, e deveriam ser submetidos às medidas de “proteção” e 

assistência do Estado. 

                                                                                                                                                                                     
consideradas populações vulneráveis, grupos ou famílias, que vivem em domicílios com serviços de 
infraestrutura inadequados; renda familiar per capita inferior a um quarto do salário mínimo, com 
crianças, adolescentes, deficientes ou idosos (NOB-SUAS, 2005). Além disso, também geram 
vulnerabilidades situações como: o uso abusivo de drogas e a dependência química, diferentes 
formas de violência, envolvimento em infrações penais, dentre outras. 
4Abandono e delinquência eram as expressões utilizadas no Código de Menores para descrever as 
situações de vulnerabilidade, vivenciadas pelas crianças e adolescentes, na época de sua 
publicação. Porém, atualmente estas expressões estão em desuso, devido ao forte teor 
estigmatizante que representam, pois eram atribuídas às crianças e adolescentes das classes mais 
vulneráveis, assim como o termo “menor”.  
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A partir desse momento o “menor5” passava a receber sanções judiciais pelos 

seus atos, por meio de processo penal. De acordo com o Código de Menores 

(BRASIL, 1927), o delinquente, autor ou cúmplice de um fato qualificado como crime 

ou contravenção, era submetido à figura do Juiz de Menores. O juiz avaliava a 

conduta do acusado, devendo considerar na aplicação da sentença a idade, a 

situação social, o estado psicológico, mental e moral, e a situação econômica e 

moral de seus pais ou responsáveis.  

De acordo com dessa avaliação, o juiz determinava qual procedimento seria 

adotado: tratamento apropriado, recolhimento em instituições ou entrega a uma 

pessoa idônea. Dependendo da gravidade do crime, o condenado era colocado em 

estabelecimentos para pessoas com menos de 18 anos de idade, e na falta desses 

estabelecimentos, deveriam ser colocados em prisões comuns, em local separado 

dos condenados adultos (ao menos teoricamente essa determinação era cumprida). 

O Código também era extensivo aos jovens entre 18 e 21 anos de idade, que na 

situação de delinquência eram colocados em Colônia Correcional. Além da 

condenação dos jovens, havia a responsabilização dos seus pais ou responsáveis, 

por meio de multas.  

Por quatro décadas vigorou o Código de Menores de 1927, até sua 

reformulação no Código de Menores de 1979 que, fundamentado na doutrina da 

situação irregular, passava a dispor sobre a proteção, assistência e vigilância de 

menores de 18 anos de idade, que estivessem em “situação irregular”, estendendo o 

mesmo tratamento aos jovens até 21 anos, nos casos expressos na lei.  

Entre os casos considerados como situação irregular, encontrava-se o autor 

de infração penal que, dependendo da avaliação do juiz de menores, eram aplicadas 

as mesmas medidas do Código anterior, além de: advertência; colocação em lar 

substituto; imposição do regime de liberdade assistida; colocação em casa de 

semiliberdade e internação em estabelecimento educacional, ocupacional, 

psicopedagógico, hospitalar, psiquiátrico ou outro que estivesse adequado às 

normas vigentes. 

 
 

                                                           
5 Utilizamos a expressão “menor” apenas para ilustrar como era abordada a questão da criança e do 
adolescente no Código de Menores, à medida que se buscava com essa definição distinguir as 
crianças e adolescentes da classe média dos “menores” da classe “de indivíduos, não só sem capital 
cultural nem econômico em qualquer medida significativa, mas desprovida, [...] das precondições 
sociais, morais e culturais que permitem essa apropriação” (SOUZA, 2009, p.21). 
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A engenharia construída com o sistema de proteção e assistência, 
sobretudo, durante o século passado, permitiu que qualquer criança ou 
adolescente, por sua condição de pobreza, estivesse sujeita a se enquadrar 
no raio da ação da Justiça e da assistência, que sob o argumento de 
“prender para proteger” confinavam-nas em grandes instituições totais 
(CONANDA, 2006a, p.15). 
 
 

Assim, as crianças e os adolescentes das classes populares estavam 

sujeitos a sofrerem a intervenção do Estado, com a justificativa de “protegê-los” dos 

riscos aos quais estavam expostos, principalmente, aqueles que passavam a maior 

parte do tempo nas ruas e praticavam delitos. 

Desse modo, equipando essas instituições totais por décadas, os Códigos 

de Menores tinham como finalidade intervir apenas no momento em que crianças e 

adolescentes estivessem sob situação vulnerável e em desacordo com a 

“normalidade social” da época. Desse modo, o Estado só intervinha quando 

houvesse a ausência dos pais e responsáveis, considerados os únicos culpados 

pela situação em que se encontravam os chamados “menores”. O que prevalecia 

era a individualização da pobreza em que cada sujeito era responsável pela sua 

situação social.  

Então, não havia um sistema que garantisse a prevenção, já que o Estado 

atuava somente a partir do momento em que as situações de risco se 

concretizavam, tendo como horizonte a correção e punição daqueles que não 

“conseguiam” se comportar de acordo com as normas vigentes. 

 
 
Nessa visão distorcida do mundo, o marginalizado social é percebido como 
se fosse alguém com as mesmas capacidades e disposições de 
comportamento do indivíduo da classe média. Por conta disso, o miserável 
e sua miséria são sempre percebidos como contingentes e fortuitos, um 
mero acaso do destino, sendo a sua situação de absoluta privação 
facilmente reversível (SOUZA, 2009, p.17). 
 
 

Assim, atribui-se ao sujeito uma “incapacidade” de se adequar às normas, 

como se fosse de sua exclusiva responsabilidade o fato de não conquistar formação 

adequada para ser inserido no mercado de trabalho e nas relações de consumo. Do 

mesmo modo como foi apontado anteriormente, sobre a construção do conceito de 

juventude e o papel da ideologia nesse processo, o mesmo ocorre em relação ao 

“marginalizado social” – a ideologia atua no sentido de disseminar a concepção que 

a superação das condições vulneráveis de vida é facilmente alcançada, se assim o 

sujeito escolher, com base em uma meritocracia.  
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Com essa afirmação, Souza (2009) constata os diferentes processos de 

socialização permeados pelas distintas “culturas de classe” – e diferentes formas de 

transferir “valores imateriais” na reprodução das classes –, que constroem os 

sujeitos, mas são apreendidos pelo senso comum e reproduzidos como “mero acaso 

do destino”, nos quais as classes privadas do acesso a bens e serviços assim estão 

por acidente, confundindo causa e efeito, pois tornam invisíveis “todos os fatores e 

precondições sociais, emocionais, morais e culturais que constituem a renda 

diferencial” (p.18) e assim, reproduzem as desigualdades sociais. 

No movimento de superação do paradigma da situação irregular, buscando 

também superar essa compreensão das desigualdades sociais e das 

vulnerabilidades que produz, observam-se processos de lutas e disputas pela defesa 

dos direitos e proteção da infância e adolescência que representaram verdadeiros 

marcos históricos. 

Dentre eles, segundo Frota (2002), a nível nacional foi sancionada a 

Constituição Federal de 1988 (CF/88) – após o processo de luta pela 

redemocratização do Brasil, com a derrubada do Regime Ditatorial na década de 

1980 – que foi constituída com base nas recomendações internacionais e inaugurou 

o estado de direito para os adolescentes, revogando com isso, o Código de Menores 

(1979) e a Política do Bem-Estar do Menor, vigente desde 1964, a qual se baseava 

na Doutrina da Situação Irregular.  

Essa Doutrina não distinguia crianças e adolescentes e tinha o objetivo de 

corrigir de forma coercitiva os delinquentes menores de 18 anos que praticavam 

infrações penais. 

De acordo com Frota (2002) encontramos, a nível internacional, as principais 

Convenções das Nações Unidas para os direitos de crianças e adolescentes, a citar: 

a Convenção “Regras Mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça 

juvenil” (ou Regras de Beijing) e “Diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da 

delinquência juvenil (Diretrizes de Riad) – as quais têm presentes em seus textos, as 

diretrizes da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e a Declaração dos 

Direitos da Criança (1959), que buscava a garantia de cidadania a todas as crianças 

dos países que pactuavam com a ONU, dentre outras resoluções. 

Na resolução da ONU que regulamenta as “Diretrizes de Riad”, consta o 

reconhecimento de  
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[...] que é necessário estabelecer critérios e estratégias nacionais, regionais 
e inter-regionais para prevenir a delinqüência juvenil, [...] Tendo presente o 
grande número de jovens que, estando ou não em conflito com a lei, 
encontram-se abandonados, sem atenção, maltratados, expostos ao uso 
indevido das drogas, marginalizados e, em geral, expostos a risco social 
(ONU, 1989). 

 
 

Identificamos ainda em seu texto a seguinte recomendação: 
 
 
2. Para ter êxito, a prevenção da delinquência juvenil requer, por parte de 
toda a sociedade, esforços que garantam um desenvolvimento harmônico 
dos adolescentes e que respeitem e promovam a sua personalidade a partir 
da primeira infância (ONU, 1989). 
 
 

Nesse sentido, apresentando plena compreensão que a questão dos 

adolescentes e jovens em conflito com a lei requer, além de ações de 

enfrentamento, devido à exposição às situações de risco as quais estão expostas, 

uma intervenção pública, que tenha a participação de toda a sociedade, na criação 

de estratégias que possam prevenir esses contextos de violência gerados pelo 

cometimento de infrações. 

 

2.2.2 O Estatuto da Criança e do Adolescente e as políticas de juventude 

 

Fundamentado nas orientações das instituições internacionais de referência 

na defesa dos direitos humanos de criança e adolescentes, imbuído da atmosfera de 

luta e redemocratização, que caracterizaram a década de 1980 no Brasil, com 

incentivo dos movimentos internacionais, foi sancionado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) em 1990. Norteado pela Doutrina da Proteção Integral, o ECA 

tem como destinatários todas as crianças e adolescentes, sem distinção de classe, 

condição social, etnia, gênero e território. 

A promulgação da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) – que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente, define como criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e 

adolescente pessoa entre 12 e 18 anos de idade. A lei também se estende às 

pessoas entre 18 e 21 anos de idade, excepcionalmente. 

O ECA vem reforçar o artigo 227 da Constituição Federal, garantido que 

crianças e adolescentes gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata a referida lei. 
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Introduziu no ordenamento jurídico nacional todo um sistema de garantia de direitos 

para crianças e adolescentes, pressupondo uma valorização da condição de serem 

crianças e adolescentes, pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. A 

proteção integral surge como um sistema de normas jurídicas, no qual crianças e 

adolescentes se tornam titulares de interesses prioritários frente à família, à 

sociedade e ao Estado. 

O ECA também coloca crianças e adolescentes como titulares de deveres, 

inclusive responsabilizando-os pela prática de atos infracionais. Quando se trata de 

atos infracionais praticados por crianças, estas serão submetidas às medidas de 

proteção e, em se tratando de atos infracionais praticados por adolescentes, serão 

submetidos à aplicação de medidas socioeducativas e protetivas. 

Dividido em dois Livros, o ECA trata dos direitos e deveres de diversos atores 

(além de seus destinatários), visando à proteção e garantia dos direitos sociais, bem 

como da exigência de formulação das políticas de atendimento realizadas, por meio 

de medidas de proteção, medidas socioeducativas ou ainda, as medidas pertinentes 

aos pais e responsáveis pela proteção das crianças e adolescentes. 

Atualmente, o ECA está complementado pelas leis nº 12.010/2009 (Lei da 

Adoção) e nº 12.594/2012 (SINASE), tendo em vista que 

 
 
[...] decorridos mais de 21 anos de vigência do Estatuto, consolidam-se 
suas mais importantes alterações, não apenas para o exercício da 
jurisdição, mas em toda a intervenção estatal, representadas pela Lei da 
Convivência Familiar (Lei da Adoção), nº. 12.010, de 03 de agosto de 2009, 
e na vacatio legis da Lei nº. 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que “institui o 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), regulamenta a 
execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que 
pratique ato infracional, e seus desdobramentos” (CEIJ-TJSC, 2012). 
 
 

A divisão do ECA em duas partes (geral e especial) organiza os temas e seus 

artigos, e apresenta na primeira parte (correspondente ao Livro I) as “Disposições 

Preliminares” e direitos fundamentais para todas as crianças e adolescentes, no que 

se refere à vida, saúde e desenvolvimento em “condições dignas de existência”, bem 

como ao direito à convivência familiar e comunitária e a prevenção da violação dos 

direitos dos quais são titulares. 

Nesse sentido, é garantido a todas as crianças e adolescentes os direitos 

sociais, transformados em direitos universais após a CF/88, por terem como 

fundamento os princípios de igualdade e solidariedade, tendo a dignidade como 
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valor social. Entretanto, como pode ser observado que, até o ano de 2010 (momento 

em que entrou em vigor a Emenda Constitucional 65/20106), a legislação não incluía 

os jovens em seu texto, nem o ECA fazia menção direta a esse grupo social. 

Esse quadro da garantia de direitos foi alterado a partir de 2010, considerado 

o Ano Internacional da Juventude7, tendo como principal resultado o Estatuto da 

Juventude (sancionado em 2013). O Estatuto é o produto de um processo de 

discussão que perdurou aproximadamente 10 anos no Congresso Nacional, nos 

quais diferentes atores debateram e disputaram no campo político a sua aprovação. 

O Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013) determina quais são os direitos 

dos jovens que devem ser garantidos e promovidos pelo Estado brasileiro, trazendo 

como novidade no texto da lei, o direito à livre orientação sexual, à participação 

social e ao território.  

O Estatuto contempla cerca de 51 milhões de brasileiros com idades entre 15 

e 29 anos, definindo as especificidades da juventude que necessitam ser afirmadas, 

reiterando as garantias previstas constitucionalmente, devendo ser utilizado como 

meio de reivindicação legal de condições dignas de vida pelos jovens. 

Atendendo aos jovens entre 15 e 29 anos, o Estatuto da Juventude vem 

somar, junto ao ECA, a prioridade de atenção do poder público, da sociedade e da 

família a este segmento social. Ou seja, este público está gerido pelos dois 

Estatutos e isso deve representar um ganho no atendimento de suas demandas. Os 

jovens, por meio das Conferências de Juventude estabelecidas no Estatuto da 

Juventude, por exemplo, têm mais um espaço para apresentarem suas 

reivindicações e lutarem pelos direitos que realmente necessitam. 

Isto pôde ser constatado durante entrevista realizada com a Secretária 

Estadual de Juventude do RN, Maria Divaneide Basílio, na Secretaria Extraordinária 

de Juventude do Rio Grande do Norte, na qual afirmou que, no Estatuto da 

                                                           
6 A Emenda Constitucional nº65 modificou o Artigo 227 da Constituição Federal, para cuidar dos 
interesses da juventude. Essa Emenda acrescentou o termo ‘jovem’ ao público prioritário do dever de 
proteger e garantir o direito à vida, à saúde, alimentação e todos os demais que já estavam 
assegurados na lei às crianças e aos adolescentes, além do dever de protegê-los de todas as formas 
de violação (negligência, violência, opressão, dentre outras). 
 
7Em dezembro de 2009, a Assembleia-Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução 64/134, 

proclamando o período de agosto de 2010 a agosto de 2011 como o Ano Internacional da Juventude, 
com o objetivo de encorajar o diálogo e a compreensão entre gerações e estimular os jovens a 
promoverem o progresso, com ênfase nas Metas do Desenvolvimento do Milênio (SNJ, 2014). 
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Juventude o público entre 15 e 18 anos está mais direcionado ao atendimento de 

suas demandas na busca por emancipação8.  

 
 
Um exemplo disso são as conferências [...] porque nas conferências de 
criança e adolescente, os adolescentes participam, mas tem um limite 
muitas vezes, quem participa em maior peso são as entidades, e uma coisa 
que a gente tava conversando, é a riqueza de ver os adolescentes de 15 a 
17 anos participando da conferência e se elegendo, é uma renovação total. 
(BASÍLIO, 2015). 
 
 

Com o Estatuto da Juventude e toda a necessidade de organização nele 

determinada, para a estruturação de processos e políticas que atendam à juventude, 

o público jovem adolescente (entre 15 e 21 anos) passou a contar com mais um 

instrumento que favorece à sua organização. Por meio desse Estatuto, está prevista 

a instituição do Plano, do Conselho e do Fundo de Juventude, nas três esferas de 

governo. Isto significa a necessidade de estabelecer como prioridade as questões 

enfrentadas pela juventude. 

Dessa forma, com a aprovação do Estatuto da Juventude, foram adotadas 

diversas estratégias para fortalecer a participação da juventude na formulação das 

políticas públicas e definição das ações mais adequadas que poderiam atender às 

reivindicações das juventudes no Brasil, ampliando assim, aos jovens até 29 anos, a 

garantia de prioridade e de diversos direitos também assegurados a crianças e 

adolescentes. 

Isso aponta para um novo olhar do poder público e da sociedade para a 

juventude, a compreender que se amplia a “preocupação vigente com a 

adolescência, na “descoberta” de que os problemas de vulnerabilidade e risco não 

terminam aos 18 anos, mas muitas vezes se intensificam a partir daí” (ABRAMO, 

2011, p.39). 

Atualmente, no Brasil, a exemplo dessa vitimização maior de adolescentes e 

jovens, identifica-se que estes têm sido os principais alvos atingidos pela violência 

                                                           
8 O sentido da emancipação adotado não é o mesmo que Marx utiliza em suas obras, pois segundo 
este autor, “a erradicação das bases materiais da sociedade civil (burguesa) é condição ineliminável 
para uma concreta “emancipação política”, ou seja, é isso que possibilita objetivamente a realização 
de uma efetiva “emancipação humana” (que só se efetiva na ruptura com a propriedade privada, e a 
exploração do homem pelo homem).” (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p.38). A ideia de 
emancipação que adotamos está relacionada à liberdade e à capacidade das pessoas em viver com 
dignidade, tendo acesso ao trabalho, aos direitos políticos e fundamentais, como à saúde, à 
educação, ao lazer, é viver o exercício da cidadania. 
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letal. De acordo com o Mapa da Violência (2014), apenas no ano de 2012, no Brasil 

foram assassinados 9.295 adolescentes jovens, com idades entre 15 e 19 anos. 

Segundo dados da pesquisa realizada pelo Observatório de Favelas (2014), 

 
 
No ano de 2012, para cada grupo de 1.000 adolescentes que chega aos 12 
anos, 3,32 indivíduos serão mortos por homicídio antes de cumprir os 19 
anos de idade. Esse valor representa um aumento brusco em relação aos 
anos anteriores, particularmente devido à subida dos índices no Nordeste e 
no Centro-Oeste. A região Nordeste apresenta uma incidência de violência 
letal contra adolescentes significativamente superior a das outras regiões, 
com um índice igual a 5,97 (p.10). 
 
 

Com esses índices, evidencia-se a vulnerabilidade dos jovens brasileiros, 

diante do alarmante quadro em que a cada 1000 adolescentes 3,32 não completarão 

19 anos de idade. São pessoas que não terão a possibilidade de viver até chegar à 

fase adulta. E se este adolescente for Nordestino, a probabilidade de não alcançar 

os 19 anos aumenta para 5,97 a cada 1000. 

Assim, é possível observar que a violência letal no Brasil, que atinge 

principalmente ao grupo dos jovens, não se distribui de forma aleatória, ela tem 

territórios de concentração dentro das regiões, dos estados e municípios também, 

ou seja, o risco de um jovem morrer vítima de arma de fogo é maior no estado de 

Alagoas (que apresentou índices de 8,82 para cada 100mil adolescentes) e menor 

em Santa Catarina (com índice de 1,14), que apresentaram a maior e a menor taxa 

no ano de 2012, respectivamente (OBSERVATÓRIO DE FAVELAS, 2014). 

Além disso, os dados apontam que dentre as diferentes faixas etárias, os 

jovens entre 15 e 29 anos, somados aos adultos jovens até 34 anos, representam as 

principais vítimas dessa violência urbana que deixa milhares de vítimas letais 

anualmente no Brasil. 

 
 

A incidência de violência letal contra adolescentes nos municípios está 
associada a dinâmicas demográficas, socioeconômicas e de estilo de vida 
dos indivíduos. Os municípios com IHA9 mais elevado são aqueles com 
maior população, maior crescimento populacional e maior grau de 
urbanização e também aqueles com menor renda para os setores mais 
pobres da população e um sistema educacional de baixa qualidade. Ao 
mesmo tempo, são os municípios onde as pessoas tendem a se deslocar 

                                                           
9 O Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) foi criado em 2007, para estimar os índices de 
mortalidade por homicídios na adolescência, por meio do Programa de Redução da Violência Letal 
(PRVL), em parceria da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), o 
Unicef, o Observatório de Favelas e o Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (LAV/UERJ). 
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pendularmente por razões de estudo ou trabalho e onde há mais pessoas 
sem religião ou evangélicas. Entre essas variáveis, a renda, o tamanho da 
população e a qualidade das escolas parecem ser as que revelam um grau 
de associação mais estreito com as mortes violentas de adolescentes. 
(UNICEF, 2010, p.95). 

 
 

Parte considerável dessa juventude em situação de risco está inserida no 

contexto da socioeducação. Os adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas também se apresentam vulneráveis à ameaça de violência letal, 

pois, de acordo com o Levantamento Anual do SINASE (BRASIL, 2013a), apenas no 

ano de 2012, foram vítimas de homicídio, nas unidades de internação, 21 

socioeducandos10.  

Assim, a violência se apresenta como uma dos principais dilemas das 

juventudes contemporâneas. Porém, existem outras questões que interferem e 

influenciam os comportamentos e formas de viver dos jovens na atualidade, como 

demonstra Novaes (2004). 

 
 
Falar dos dilemas e perspectivas da juventude contemporânea é falar de 
alta modernidade, de sociedade de mercado, do processo de globalização e 
das crescentes desigualdades sociais nas quais se ancoram antigos e 
novos sentimentos de indiferença, de medo, de intolerância (p. 11). 
 
 

Com relação a essa condição de vulnerabilidade e risco, Regina Novaes 

(2014) analisa que as juventudes contemporâneas no Brasil apresentam três medos: 

o medo de sobrar, o medo da morte precoce e violenta, o medo de ficar 

desconectado. 

O medo de sobrar diz respeito à insegurança de projetar o futuro, a 

dificuldade de emancipação, que surge com a sociedade de mercado, na qual ocorre 

a precarização das relações de trabalho e os jovens sentem mais dificuldade de 

alcançar a emancipação11.  

 O segundo medo, da morte precoce e violenta, apresenta-se como um 

verdadeiro paradoxo para essa geração, no sentido que se compreende a juventude 

como o período em que a morte é algo distante e improvável, se tem “toda a vida 

                                                           
10 Socioeducando é a denominação atribuída aos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas.  
 
11 Esta dificuldade de emancipação também interfere na definição de quem é o jovem, pois isso 
provoca uma ampliação das idades que passam a ser consideradas entre 15 e 29 anos – lembrando 
com isso que a definição das idades que delimitam o período da juventude também é um espaço de 
disputa e negociação. 
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pela frente”, porém nas últimas décadas do século XX vivenciamos a proliferação 

das armas de fogo, que permaneceu neste novo século, processos de urbanização 

que favoreceram a formação de “territórios marginalizados”, aumentaram 

expressivamente o número e o tamanho das áreas de periferia e favelas, espaços 

nos quais ocorre um reduzido alcance do Estado e de suas ações, onde 

organizações criminosas identificam possibilidades de se organizar, se apoderam 

dos espaços, e os jovens passam a sofrer outra forma de discriminação – a 

discriminação de endereço – que contribui para que se fechem as portas do 

mercado de trabalho, aumentando o medo de sobrar. 

 Nesta diferente forma de sociabilidade, em territórios com altas taxas de 

vulnerabilidade (IDH abaixo 0,6, com altos índices de violência), os jovens convivem 

com a morte de seus pares, contraditoriamente em épocas de aumento da 

expectativa de vida no Brasil e em diversos países do mundo. 

 
 
As causas externas, principalmente violência e acidentes de trânsito, e os 
problemas relacionados à saúde sexual e reprodutiva são as principais 
causas de morbimortalidade entre adolescentes e adultos jovens. [...] Entre 
2003 e 2005, morreram, em média, 60 mil jovens do sexo masculino por 
ano, na faixa etária de 15 a 29 anos. Destas mortes, 46 mil (ou 78%) foram 
por causas externas, associadas majoritariamente a homicídios e acidentes 
de transporte. [...] Nesse período, morreram em média 15 mil jovens do 
sexo feminino por ano. Também entre elas, as causas externas 
representam a maior parte das mortes (cerca de 5 mil, ou 35% dos óbitos), 
igualmente seguidas por neoplasias, doenças do aparelho circulatório e 
doenças infecciosas e parasitárias (CASTRO; AQUINO; ANDRADE, 2009, 
pp.132-133). 
 
 

 Destes dois primeiros medos advém o terceiro, ficar desconectado. Este 

medo diz respeito a um momento histórico determinado, a contemporaneidade – 

marcada, principalmente nos países ocidentais como o Brasil, pelas transformações 

promovidas pela ideologia neoliberal, como as alterações nas relações de trabalho, 

utilização da internet e da telefonia móvel como dispositivos de poder e 

dominação12, as incertezas com a forte instabilidade no mercado de trabalho que 

dificultam a inserção dos jovens em atividades remuneradas formais.  

                                                           
12Após viver na Itália, o autor Giorgio Agamben (2009) observou que os “comportamentos dos 
indivíduos foram remodelados de cima abaixo pelo telefone celular [...] que deixou ainda mais 
abstratas as relações entre as pessoas” (p.42). Por meio do celular e do uso da internet, as relações 
de trabalho sofreram uma reconfiguração, alterando o tempo dedicado à jornada de trabalho, diante 
da possibilidade de conexão ininterrupta, todos os dias da semana. 
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Mesmo havendo significativo aumento dos anos de estudo da população, os 

jovens brasileiros enfrentam inúmeras dificuldades para se inserir no mercado de 

trabalho. A respeito dessa constatação, Helena Abramo (BRASIL, 2014a) aponta 

que atualmente existem 10 paradoxos que permeiam a juventude e o primeiro a ser 

observado é justamente essa relação com o trabalho.  

 
 
[...] Os jovens de hoje têm mais educação formal que seus pais, mas 
vivenciam mais insegurança no mundo do trabalho. Isto porque o progresso 
técnico exige mais anos de educação para se ter acesso aos empregos e, 
ao mesmo tempo, provoca uma “desvalorização educativa” (a mesma 
quantidade de anos de escolaridade “valem menos” hoje do que no 
passado). E, também, porque a nova organização produtiva cria maior 
instabilidade nos empregos e compromete as condições de trabalho 
descente que envolvem criatividade e direitos. (BRASIL, 2014a, pp.49-50). 
 

 

 Além dessa juventude desempregada, têm-se ainda aqueles denominados 

pelo sociólogo Adalberto Cardoso, “jovens nem-nem”, referindo-se aos que “nem” 

estudam “nem” trabalham – em 2010 correspondia a 17,2% dos 8,8 milhões de 

jovens brasileiros o número de pessoas que não estudavam, não trabalhavam e não 

buscavam emprego (IPEA, 2012).  

De acordo com os estudos do IPEA, “observou-se entre 2000 e 2010 um 

aumento no número de pessoas de 15 a 29 anos que não estudavam e nem 

trabalhavam” (IPEA, 2012, p.38). Eram 8.123 mil pessoas em 2000, ou seja, 16,9% 

da população jovem, número este que passou para 8.832 mil em 2010. Este 

aumento foi relativamente maior que o crescimento da população de 15 a 29 anos, o 

que resultou em um incremento também dessa proporção, para 17,2%. 

Esse crescimento foi diferenciado por sexo. Do total de homens jovens, 

11,2% encontravam-se na condição de não estudar e não trabalhar em 2010. Entre 

as mulheres, o percentual foi bem mais elevado, 23,2%, apesar do percentual de 

homens ter aumentado e o de mulheres diminuído (IPEA, 2012, p.38). 

Dentre estes percentuais, ainda de acordo com o IPEA (2012), observa-se a 

ocorrência de uma juventude que não é contemplada com uma vaga no mercado de 

trabalho, por não apresentarem qualificação profissional, terem cursado no máximo 

07 anos de estudos para os homens e 08 anos para as mulheres, além de não 

buscarem trabalho. 
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Essas são as juventudes brasileiras que demandam do poder público, 

atenção e estratégias para enfrentar os medos e dificuldades que representam sua 

condição de vulnerabilidade. 

Assim, como principal órgão governamental que articula políticas públicas de 

atenção ao jovem brasileiro, a Secretaria Nacional de Juventude desenvolve um 

importante papel, pois 

 
 
Desde 2005 vários avanços foram registrados em relação à agenda juvenil, 
a começar pela criação da própria Secretaria e do Conselho Nacional de 
Juventude, que é inédito na América Latina, já que o Brasil é o único país 
da região que possui um conselho voltado especificamente para os jovens 
(SNJ, 2014). 
 
 

 Além disso, durante os nove anos de sua existência, diversas ações foram 

implementadas por meio da SNJ, tendo como marcos o lançamento do Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem) em 2005, as Conferências Nacionais de 

Juventude, a presidência da Reunião Especializada da Juventude do Mercosul 

(REJ), o Ano Internacional da Juventude, comemorado entre 2010 e 2011, no qual 

foi realizada a Pré-Conferência das Américas, na cidade de Salvador (BA) em maio 

de 2010, como parte das estratégias desse período comemorativo. 

 Em todos os estados da federação formaram-se setores de juventude 

(secretarias, subsecretarias) com seus respectivos Gestores de Juventude, 

responsáveis pela articulação entre os principais órgãos e atores para potencializar 

as estratégias de atenção aos jovens em seus estados, por meio de diferentes 

programas e ações, que devem ter como principal forma de abordagem a 

compreensão dos jovens como “sujeitos de direitos na perspectiva da cidadania” 

(BRASIL, 2014a, p.54), com o objetivo de superar e ampliar visões de políticas 

públicas que consideravam a juventude ainda como uma etapa preparatória, ou 

problemática, ou como estratégica para o desenvolvimento, pois na perspectiva da 

cidadania 

 
 
[...] é reconhecida a capacidade dos jovens de formular objetivos pessoais e 
coletivos, de comunicar e defender publicamente a legitimidade de seus 
interesses e necessidades. Enfim, de atuar no espaço público com plena 
consciência de seus direitos, com base em um pensamento crítico, 
autônomo e emancipador, em um autêntico processo de “cidadanização” 
(Idem, p.56). 
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A necessidade de políticas públicas para a juventude que têm como meta 

esse processo de cidadanização foi identificada não só pelas estatísticas referentes 

ao mercado de trabalho e níveis de escolarização, mas também por meio dos 

índices do Mapa da Violência (MV), que desde 1998 tem divulgado os números 

referentes à mortalidade violenta dos jovens brasileiros. Já nos primeiros mapas, 

registrava-se a preocupação com o fato da juventude e seus índices dentro do mapa 

serem um “espelho da sociedade” (WAISELFISZ, 2014). 

 De acordo com o Mapa da Violência (2015), o crescimento do número de 

vítimas de violência letal entre os jovens de 15 a 29 anos foi de 463,6%, entre 1980 

e 2012. Apenas neste ano foram assassinados 24.882 jovens com armas de fogo. 

As taxas de mortalidade dos jovens, que representavam 12,8 por 100 mil habitantes 

em 1980, passaram para 47,6 em 2012. Mesmo considerando o aumento 

populacional de 61% nesses 30 anos, as taxas ainda demonstram o crescimento 

expressivo da violência letal, por armas de fogo, no país. 

 Todavia, houve a redução das taxas de violência letal, na população total, em 

alguns setores do país, ao todo 09 estados brasileiros conseguiram reduzir suas 

taxas de mortalidade, alguns de forma bastante expressiva, como São Paulo e Rio 

de Janeiro, que reduziram as taxas em 62,2% e 54,9%, respectivamente. Porém, 

nas demais 17 unidades federativas, todas apresentaram crescimento dos índices 

de violência, com destaque para o Maranhão (cresceu 273,2%) e Ceará (cresceu 

245,0%). Nesse quadro, o Rio Grande do Norte saltou de 21º no ranking segundo as 

taxas de óbitos na população total para 9º, dentre os estados brasileiros. 

 Quando se faz o recorte dos grupos etários, os jovens são identificados como 

representantes de mais de 50% das vítimas de homicídios com armas de fogo, e 

compõem 29% da população total do país. Dentre os estados onde ocorre o maior 

número de homicídios de jovens, estão: Alagoas (com 123,6 para cada 100 mil 

habitantes), Espírito Santo (91,8) e na 8ª posição o Rio Grande do Norte (com uma 

taxa de 64,5, apresentando um crescimento de 214,4% na década 2002/2012). 

 A idade que concentra o maior número de vítimas é 19 anos, com uma taxa 

de 62,9 jovens mortos por arma de fogo para cada 100mil habitantes. Ainda dentre a 

população jovem, o Mapa da Violência (2015) aponta que 95% das vítimas são do 

sexo masculino. 

Porém, dentre os jovens vítimas de homicídio, em 2012 foram vitimados por 

armas de fogo 142% mais jovens negros (pretos e pardos) do que brancos. 
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Com relação aos níveis de vitimização por AF de negros, existem UFs, 
como Alagoas e Paraíba, onde essa seletividade racial nos homicídios por 
AF supera a casa de 1.000%. Em outras palavras, para cada branco vítima 
de arma de fogo nesses estados, morrem proporcionalmente mais de 10 
negros, vítimas de homicídio intencional. (WAISELFISZ, 2015, p.81). (Grifo 
do autor). 
 
 

Dentre os jovens, vítimas da violência, de acordo com o MV/2015, os negros 

representam o maior número, com 17.800 vítimas de homicídio no ano de 2012, 

representando 76,7% do total, enquanto os jovens brancos foram 5.350, que 

representam 23,0% de participação nos índices.  

 Diante desses índices, como fora apontado anteriormente, as políticas 

públicas para a juventude brasileira têm considerado essa realidade, de seletividade 

da violência, na qual os jovens negros, principalmente, se encontram em situações 

de risco e vulnerabilidade, para poder construir e efetivar as propostas de 

intervenção. Dessa forma, foram criadas diferentes estratégias para atender à 

juventude e enfrentar essas questões de violência e desigualdade. 

 Atualmente a SNJ apresenta como principais estratégias para implementação 

de políticas públicas para a juventude: o Conselho Nacional de Juventude 

(CONJUVE), o Plano Juventude Viva, o Programa Estação Juventude, o 

Participatório, o Relatório com os resultados e encaminhamentos do 1º Seminário 

Nacional de Juventude Rural e Políticas Públicas e o Estatuto da Juventude.  

 Sobre o CONJUVE, de acordo com a SNJ (2014) ele foi criado em 2005, por 

meio da Lei nº 11.129, juntamente com a instituição da SNJ e do Projovem, e tem a 

atribuição de propor e formular diretrizes para a política de juventude, bem como 

realizar pesquisas sobre temas relacionados à juventude, além de promover o 

intercâmbio nacional com organizações internacionais. 

 Quanto ao Plano Juventude Viva, este foi construído de forma participativa, 

com o envolvimento de diferentes movimentos sociais, como o Movimento Negro, do 

Hip Hop, e contou com a contribuição de especialistas em segurança pública, devido 

ao seu principal objetivo ser o de enfrentar as diversas formas de violência que 

atingem os jovens negros no Brasil, reduzindo a condição de vulnerabilidade a qual 

estão sujeitos,  

 
 
[...] a partir da criação de oportunidades de inclusão social e autonomia; da 
oferta de equipamentos, serviços públicos e espaços de convivência em 
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territórios que concentram altos índices de homicídio; e do aprimoramento 
da atuação do Estado por meio do enfrentamento ao racismo institucional e 
da sensibilização de agentes públicos para o problema (SNJ, 2014). 
 
 

 A definição das áreas prioritárias para implementação do Plano Juventude 

Viva (PJV) considerou os índices do Mapa da Violência, tendo como fator primordial 

os números de homicídios da juventude negra. De acordo com a seleção das áreas 

prioritárias para a adesão ao PJV, estas se caracterizam, em sua maioria, por serem 

capitais dos estados, ou municípios menores que integram regiões metropolitanas. 

 
 
Isto remete a que as situações de violência se concentram em 
determinados territórios socialmente constituídos, espaços da vida social 
que tem certa homogeneidade tanto quanto às condições sociais como às 
condições da estruturação urbana, da moradia e infraestrutura, ou seja, 
regiões periféricas, densamente povoadas, em situação de vulnerabilidade 
social (AGUERRE, 2013, p.8). 
 
 

Todas as regiões do país tiveram municípios selecionados como prioritários 

para o PJV, entretanto o Nordeste e o Sudeste apresentaram o maior número de 

municípios, com 58 e 35 respectivamente. No total foram identificadas 132 áreas de 

prioridade, mas até julho de 2014, estavam pactuados apenas 48 municípios (em 05 

estados) com o PJV. 

O Plano Juventude Viva e sua orientação para os gestores, quanto às 

estratégias de combate à violência contra a juventude negra, apontam para novas 

formas de fazer política pública no Brasil, ao analisarmos que por meio desse Plano, 

os governos se propõem a adaptar diferentes ações em toda a sua estrutura de 

governo (cada secretaria que, de alguma forma, desenvolva atividades para a 

juventude é convidada a adotar medidas que atendam às demandas de diminuição 

dos índices de violência). Um exemplo disso é a realização de ações de combate ao 

racismo institucional. 

 Além do PJV, encontramos o Programa Estação Juventude (PEJ) que 

representa mais um equipamento público que visa contribuir com o processo de 

emancipação proposto pelo poder público, que tem dentre seus objetivos 

“disponibilizar equipamentos, disseminar informações qualificadas e oferecer 

tecnologias sociais que possam ampliar circuitos de comunicação e gerar redes 

sociais de interesse dos jovens” (BRASIL, 2013b, p.5). 
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 As Estações Juventude (EJ) possuem três tipos de modalidade que visam 

atender a juventude de diferentes territórios, buscando promover uma ampla 

participação em seus espaços e atividades, as quais são: EJ Complementar, EJ 

Itinerante campo e EJ Itinerante urbana.  

Segundo dados da SNJ, atualmente estão conveniadas 153 EJ’s distribuídas 

nas três modalidades, situadas nas cinco regiões do país, mas com maior 

concentração na região Nordeste (com 61 Estações) e com menor na região Norte 

(conta com apenas 02 Estações). 

 Deve ser nos espaços físicos, virtuais e nas ações desenvolvidas pelas 

Estações Juventude que a população jovem das áreas contempladas com esses 

equipamentos poderá encontrar informações e oportunidades de se inserir em 

programas e serviços que favoreçam sua emancipação. 

 Para complementar essas ações, foi criado o Participatório – Observatório 

Participativo da Juventude o qual se configura como um espaço virtual equivalente 

às redes sociais, construído para e pela juventude do país, devido à sua 

interatividade que favorece a participação e mobilização de diferentes grupos e 

pessoas em todo território nacional e internacional, pois pode ser acessado de 

qualquer lugar via internet. 

 
 
Participam deste espaço, além dos jovens, redes, coletivos, movimentos 
sociais, gestores, pesquisadores, parlamentares, todos que queiram 
contribuir e integrar-se às discussões propostas. O que for debatido poderá 
auxiliar, por exemplo, para o aperfeiçoamento ou a criação de políticas 
públicas, legislação, produção de conhecimentos e outras questões 
relevantes para a juventude brasileira (PARTICIPATÓRIO, 2014). 
 
 

 Sendo assim, compreende-se que a atual conjuntura política tem criado meios 

de construção coletiva, que busca viabilizar a participação de diferentes atores 

sociais no processo de enfrentamento às questões vivenciadas pela juventude. Com 

essas estratégias, é possível identificar caminhos para a efetivação das 

determinações do Estatuto da Juventude, no sentido de superar a violação e garantir 

direitos sociais à juventude. 

 Além disso, as políticas públicas elencadas acima devem dialogar e realizar 

uma interface entre elas e demais sistemas de atenção ao jovem, como as políticas 

de saúde, educação, assistência social e, evidentemente, com o Sistema de 

Atendimento Socioeducativo. Consideramos evidente essa relação entre as políticas 
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públicas e o Sistema Socioeducativo devido às configurações atuais de todas as 

propostas do poder público no que se refere à atenção a adolescentes e jovens no 

país. 

 Identifica-se que a garantia de direitos é a fundamentação de toda ação 

planejada para atender as demandas dos adolescentes e jovens no Brasil, desde a 

Constituição Federal de 1988, bem como em grande parte das políticas construídas 

desde então. Do mesmo modo, foram elaboradas as resoluções e leis direcionadas 

aos adolescentes e jovens em conflito com a lei, pois se compreende que estes, 

assim como qualquer jovem, também são detentores do direito à proteção integral 

que deve ser garantida pela família, pela sociedade e pelo Estado. 

 De acordo com Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Cumprimento 

de Medidas Socioeducativas – 2012 (BRASIL, 2013a), o número de adolescentes e 

jovens que estão no sistema socioeducativo atualmente é relativamente pequeno 

diante do contingente populacional que se encontra na faixa entre 12 e 21 anos de 

idade. Como podemos observar nos números apresentados pelo Censo 

Demográfico do IBGE, 

 
 
Segundo informações do Censo Demográfico, a população total do Brasil é 
de 190.755.799 pessoas, divididas em 5.564 municípios, com a população 
adolescente (12 a 21 anos) somando 21.265.930 milhões. Quando 
comparado ao número total de adolescentes no Brasil, a porcentagem de 
adolescentes cumprindo medidas socioeducativas de restrição e privação 
de liberdade é de apenas 0,10%; e de apenas 0,41% em medidas 
socioeducativas de prestação de serviços à comunidade (PSC) e liberdade 
assistida (LA). Isso significa uma porcentagem pequena, do ponto de vista 
quantitativo, e que deve ser alvo das políticas públicas, atuando em busca 
de soluções para assegurar que direitos estabelecidos em lei repercutam 
diretamente na materialização de políticas públicas sociais que incluam o 
adolescente em atendimento socioeducativo (BRASIL, 2013a, pp.11-12). 
 
 

 Porém, estes 0,10% em meio fechado e 0,41% em meio aberto representam 

um total de 108.552 adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas – estando 20.532 em cumprimento de medida de restrição ou 

privação de liberdade (internação, internação provisória e semiliberdade) e 88.022 

em cumprimento de medida em meio aberto (Liberdade Assistida ou Prestação de 

Serviços à Comunidade). 

 Isso significa dizer que são aproximadamente 110mil adolescentes e jovens 

no Brasil em atendimento no sistema socioeducativo, demandando políticas públicas 

articuladas e efetivas para que possam superar essa condição de “conflito com as 
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normas sociais vigentes” e assim alcançar sua emancipação, proposta e planejada 

para os demais que não estão nessa condição. 

 Entretanto, a discussão sobre a relação entre as políticas públicas de 

juventude e o sistema socioeducativo, na implementação das medidas 

socioeducativas, está contemplada no ponto 2.3 deste capítulo, pois demanda o 

aprofundamento de conceitos e processos históricos que determinaram as formas 

de intervenção do Estado, a construção das políticas públicas, até a 

contemporaneidade e o formato atual da política de atenção ao jovem em conflito 

com a lei. 

 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE E O SISTEMA DE 

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

 

A trajetória das políticas públicas para a juventude pode ser melhor 

apreendida se retomarmos a própria trajetória das políticas públicas em termos 

gerais. O processo de criação e implementação dessas políticas ocorreu na 

modernidade e representa os novos formatos de intervenção do Estado no 

reconhecimento dos problemas vividos pela população. 

Nessa perspectiva, a visão de Estado que estamos abordando diz respeito à 

compreensão na qual “devemos conceber o Estado contemporâneo como uma 

comunidade humana, que dentro dos limites de determinado território [...] reivindica 

o monopólio do uso legítimo da força física" (WEBER, 2011, p.60), ou seja, é a 

dominação legitimada do homem pelo homem, é o Estado do mundo moderno 

constituído por uma racionalidade, enquanto instituição burocrática e 

despersonalizada que tem a legitimidade 13  para o uso da força na produção e 

reprodução das relações sociais e das condições materiais da vida para manutenção 

do status quo. Sendo assim, o Estado moderno pode ser definido apenas por aquilo 

que lhe é próprio, a coação física. 

 Segundo Max Weber (2004), o Estado racional se deu no ocidente e está 

fortemente ligado à formação da classe burguesa e à criação das bases do 

capitalismo moderno ocidental. A disputa entre os Estados nacionais, com o 

                                                           
13 O que fundamenta essa legitimidade são essencialmente três elementos: a dominação tradicional 
(“pela disposição habitual de respeitá-lo”), a dominação carismática (pelas qualidades de líder de um 
indivíduo) e a dominação pela legalidade, “em virtude da disposição de obediência ao cumprimento 
de deveres fixados nos estatutos” (WEBER, 2004, p.526) 
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Mercantilismo, principalmente por meio das grandes navegações, criou as condições 

ideais para o desenvolvimento do capitalismo – “Este descansa sobre um 

funcionalismo especializado e um direito racional” (WEBER, 2004, p.518), 

funcionalismo este que, junto com o quadro administrativo, foi desapropriado dos 

meios materiais da organização dos quais dispunham por direito próprio. 

 O direito racional que forma as bases do capitalismo, segundo Weber (2004) 

deriva do direito romano, em seus aspectos formais, mas também tem suas origens 

em outras fontes, como o direito medieval (do qual foi adotada a instituição do título 

da terra – título de dívidas e o empréstimo de guerra), o direito árabe (na aplicação 

da letra de câmbio), bem como o direito italiano, alemão e inglês. A aliança entre o 

Estado e a jurisprudência formal, foi um dos aspectos que mais favoreceu a 

expansão do capitalismo. 

Complementando essa ideia, segundo a teoria Marxista, podemos dizer ainda 

que o Estado represente o interesse de uma parcela da sociedade, o bem-viver de 

uma classe, sendo este um produto da necessidade de organização da sociedade 

civil – no modo de produção, distribuição e consumo das coisas, nas relações 

sociais que se estabelecem nesse processo (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, 

p.35). O Estado expressa e perpetua as contradições dessa sociedade, que tem 

como elemento dominante as relações econômicas.  

Refletindo sobre o contexto da Europa no século XIX, Marx afirma ainda que 

o Estado 

 
 
[...] controla, regula, superintende e mantém sob tutela a sociedade civil, 
desde suas mais amplas manifestações de vida até suas vibrações mais 
insignificantes, desde suas formas mais gerais de comportamento até a vida 
privada dos indivíduos (MARX, 2001, p.76). 
 
 

Esse controle sobre a sociedade civil, Mészarós (2011) denomina “controle 

abrangente” e é para este que o Estado moderno passa a existir, pois sua função é 

controlar “as forças centrífugas insubmissas que emanam de unidades produtivas 

isoladas do capital, um sistema reprodutivo social antagonicamente estruturado” 

(p.107), protegendo assim, a relação de forças estabelecida. Entretanto, o mesmo 

Estado que expressa os interesses da classe dominante também sofre a 

interferência das pressões da classe subordinada, nessa correlação de forças 

necessita atender suas demandas. 
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Esse Estado regulador da vida social é o mesmo que dá origem às primeiras 

experiências de políticas públicas, que datam do mesmo período de formação do 

Estado Moderno. Segundo Foucault (2014), com o Estado-Nação no século XVI, 

surge uma nova governamentalidade, tem-se nesse momento o governo dos 

indivíduos, no qual o soberano não é mais a figura central, mas um instrumento, e a 

finalidade do governo passa a dispor das coisas e das pessoas, com táticas de 

direção, controle e segurança, sob forte influência do mercantilismo, com suas 

estratégias militares durante a ascensão das grandes navegações. 

O Estado, portanto, adquire novo formato, não mais apenas o totalitário, mas 

haverá a partir desse momento o Estado Democrático14. Segundo Foucault (2014), 

 
 
O Estado moderno nasceu onde não havia potência política ou 
desenvolvimento econômico e precisamente por essas razões negativas. A 
Prússia, o primeiro Estado moderno, nasceu no coração da Europa mais 
pobre, menos desenvolvida economicamente e mais conflituada 
politicamente (p.147).  
 
 

Desse modo, a partir do século XVIII, o Estado e a arte de governar se 

transformam e passam a ter relação com questões diversas, principalmente, com as 

questões de saúde da população. A finalidade do governo seria dispor das coisas e 

das pessoas, por meio de táticas de direção, controle e vigilância. O Estado passou 

a se preocupar com a manutenção e reprodução da força de trabalho, desenvolveu 

o poder disciplinar e adotou medidas de atenção à população utilizando fortemente o 

conhecimento científico de diversas áreas, como a medicina social. 

Adotando ações, como evitar aglomerações e deixar os enfermos em 

quarentena, passa-se a controlar as formas de contágio das doenças, mas também, 

essas estratégias simbolizam outra função, pois possibilitava evitar os perigos das 

aglomerações, que favoreciam a reprodução das ideias e o incentivo a 

comportamentos críticos em relação às condições de trabalho e ao processo de 

modernização da época (FOUCAULT, 2014) – isto significava um risco ao modo de 

produção capitalista, que necessitava de corpos úteis (economicamente), porém 

dóceis (politicamente). 

                                                           
14Sob forte influência da revolução burguesa e de movimentos como o Renascimento, o princípio da 
liberdade dos homens pelo seu trabalho, fundamentam a contestação da soberania dos monarcas e 
de sua herança aos tronos e, assim, ao governo do povo. Nesse contexto foram minadas as bases do 
feudalismo pelas crises econômicas e revoltas populares contra a exorbitância dos impostos e a 
ausência de medidas de cuidados com a população, que crescia junto com as cidades. Nessa 
dinâmica social formam-se os burgos que dão origem à classe burguesa. 
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Nessa conjuntura, o Estado passa a adotar como estratégia de coerção, para 

o imperativo do trabalho, as primeiras formas de políticas públicas, principalmente, 

as políticas sociais, que tinham o objetivo de garantir a ordem social, “elas se 

gestaram na confluência dos movimentos de ascensão do capitalismo com a 

Revolução Industrial, das lutas de classe e do desenvolvimento da intervenção 

estatal” (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p.47). O principal objetivo das primeiras 

experiências de políticas públicas era garantir que todos que apresentassem “boa 

saúde” trabalhassem independente do tipo e das condições de trabalho oferecidas.  

Diante desse histórico, para compreender o que são as políticas públicas 

deve-se considerar o envolvimento de diversos fatores em sua formulação, como: os 

atores envolvidos (públicos, privados, diretos e indiretos), a conjuntura política, as 

demandas sociais, a confiabilidade no poder público, os recursos disponíveis e a 

disputa por mais recursos.  

As políticas públicas são compreendidas por conteúdos concretos e 

simbólicos no processo de tomada de decisões políticas, enquanto resposta a um 

problema público, possuindo dois elementos fundamentais – a intencionalidade 

pública e resposta a um problema público. 

Em seus diferentes estágios, as políticas públicas se apresentam enquanto 

parte integrante do campo da política, que expressam as características do todo que 

constituem, no qual se observam as diferentes relações entre os atores que as 

integram, a posição social que seus agentes ocupam e as disputas pelo exercício do 

poder e perpetuação no governo nas diferentes esferas. Desse modo, de acordo 

com a “abordagem estatista” a política pública é monopólio de atores estatais, pois 

se entende que 

 

 

A relação entre políticas públicas e instituições governamentais é muito 

íntima. Estritamente falando, uma política não se transforma em política 

pública antes que ela seja adotada, implementada e feita cumprir por 

alguma instituição governamental (HEIDEMANN, 2010, p.101). 

 

 

Ou seja, segundo essa abordagem não há como discutir o tema das políticas 

públicas sem considerar essa íntima relação com a política e os atores e instituições 

governamentais, pois o que a define “pública” é a personalidade jurídica do ator que 

toma a decisão, ou seja, se emana de um protagonista estatal ou não (SECCHI, 

2010). 
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Em contraposição a essa visão, encontramos a “abordagem multicêntrica”, 

que considera o problema a ser enfrentado – um problema público, visto como 

coletivamente relevante – e não apenas o ator protagonista, pois entende que as 

políticas públicas são formadas por redes nas quais atuam organizações privadas, 

não governamentais, organismos multilaterais em articulação com atores estatais 

(SECCHI, 2010). 

Maria das Graças Rua (Mimeo) afirma que “Uma política pública geralmente 

envolve mais do que uma decisão e requer diversas ações estrategicamente 

selecionadas para implementar as decisões tomadas”. Surge para responder a uma 

demanda que foi posta para o Estado, inserida na agenda política, e causa tensões 

na relação entre população e governo.  

De acordo com Helena Abramo (BRASIL, 2014a) a definição de políticas 

públicas requer que se considerem diversos fatores nessa disputa relacional. 

 
 
As políticas públicas se situam no campo das disputas entre os atores, tanto 
por orientações quanto por recursos destinados à sua implementação. 
Nesta perspectiva, segundo ABAD (2003) e PNUD (2010), as políticas 
públicas são definidas com base em diferentes fatores: 1) o que um governo 
decide fazer - ou não - diante de uma situação; 2) a capacidade de pressão 
de grupos que levam suas necessidades e demandas ao espaço público; 3) 
os recursos disponíveis; 4) presença e força política de outros grupos que 
disputam os mesmos recursos; 5) contexto global. (BRASIL, 2014a, p.49). 
 
 

Neste sentido, entende-se que existem nesse processo diferentes momentos 

que constituem uma política pública – desde a sua formulação, a partir da decisão 

política de atender a uma determinada demanda, aos momentos como seu 

planejamento, implementação, monitoramento e avaliação. 

Estes ciclos que constituem o processo de construção das políticas públicas 

ocorrem em diferentes momentos, pois inicialmente tem-se a identificação do 

problema, em seguida a formação da agenda, formulação de alternativas, tomada de 

decisão, implementação, avaliação e extinção (SECCHI, 2010, p.33). O 

planejamento, a implementação e o monitoramento são apontados por outros 

autores da área como momentos desse processo de criação e realização de uma 

política pública.  

Entretanto, seja compreendida como ciclo, fase ou momento, a avaliação 

figura na maioria das obras sobre o tema. Compreendida como um momento que 

pode ser concomitante aos demais, por se caracterizar pelo estudo de processos de 
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tomadas de decisões e dos fatores que o influenciam (SILVA, 1997, p.74), é possível 

avaliar desde a escolha e construção do problema a ser respondido, ao 

planejamento das políticas públicas, e até os efeitos gerados após sua extinção, pois 

em todos estes momentos são tomadas decisões a respeito das estratégias mais 

adequadas para a implementação da política pública. 

A política pública, como disciplina acadêmica, surge nos Estados Unidos na 

década de 1930, diferenciando-se da tradição europeia de ser a pioneira em estudos 

e pesquisas sobre o Estado e suas instituições (SOUZA, 2006). Nessa década,  

 

 

Laswell (1936) introduz a expressão “policy analysis (análise de políticas 

públicas), [...] como forma de conciliar conhecimento científico/acadêmico 

com a produção empírica dos governos e também como forma de 

estabelecer o diálogo entre cientistas sociais, grupos de interesse e governo 

(SOUZA, 2006, p.23). 

 

 

Segundo Celina Souza (2006) a maior visibilidade dessa área da ciência 

política se deve a diversos fatores, dentre os principais ela aponta “a adoção de 

políticas restritivas de gasto, que passaram a dominar a agenda da maioria dos 

países, em especial os em desenvolvimento” (p.20) – em substituição às políticas 

keynesianas no período da Guerra Fria, norteando-se pelo conceito de 

desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico, reduzindo a 

intervenção do Estado e os gastos públicos na área social.  

Outro fator teria relação direta com países em desenvolvimento – tendo como 

fortes representantes os países da América Latina, dentre os quais, muitos 

apresentam democracias recentes – pois ainda não foram “capazes de equacionar 

minimamente a questão de como desenhar políticas públicas” (SOUZA, 2006, p.20) 

que consigam promover o desenvolvimento econômico com resultados substanciais 

na redução da desigualdade social. 

Ou seja, dependendo do contexto político e socioeconômico no qual está 

inserida, essa área de conhecimento apresentará diversas abordagens com o 

objetivo de elucidar como as políticas públicas são formuladas e implementadas, 

como se relacionam com outras políticas, quais são os atores envolvidos e a forma 

de identificar as respostas a essas questões dependerá da perspectiva teórica a ser 

seguida. 
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 De acordo com Souza (2006), os fundadores da disciplina de políticas 

públicas são H. Laswell (1936), H. Simon (1957), C. Lindblom (1959) e D. Easton 

(1965). Laswell introduziu o termo policy analysis (análise de políticas públicas) 

aproximando o diálogo acadêmico com o governamental; Simon criou o conceito de 

racionalidade limitada dos decisores públicos identificando que a racionalidade 

desses policy makers poderia ser maximizada por estratégias como a criação de 

regras e incentivos que coordenem as ações desses atores, para o alcance dos 

resultados esperados.  

Limbdom, fazendo críticas ao método de seus antecessores, incorporou 

outros elementos à formulação das políticas públicas, como as relações de poder e 

as fases do processo decisório “além das questões de racionalidade, tais como o 

papel das eleições, das burocracias, dos partidos e dos grupos de interesse” 

(SOUZA, 2006, p.24). E, por último, Easton definiu as políticas públicas como um 

sistema que recebe inputs de diversos atores, como os partidos políticos e a mídia, 

que interferem nos resultados e efeitos. 

Assim, as contribuições de seus fundadores foram essenciais para a 

elaboração teórica constituída no século XX e influencia também a produção na área 

atualmente. Dentre as diferentes conceituações sobre políticas públicas, é possível 

identificar alguns desses elementos apontados acima, seja com relação à 

necessidade de se considerar a influência de diferentes atores e das relações de 

poder, ou ainda, na racionalidade presente na definição de estratégias e ações a 

serem adotadas na obtenção dos resultados.  

Quanto à sua implementação, as políticas públicas 

 
 
[...] depois de desenhadas e formuladas, desdobram-se em planos, 
programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e 
pesquisas. 4 Quando postas em ação, são implementadas, ficando daí 
submetidas a sistemas de acompanhamento e avaliação (SOUZA, 2006, 
p.26). 
 
 

É no momento da implementação, o qual se dá após a decisão pela política 

adequada para atender determinada demanda, por reconhecer essa demanda como 

problema político, que começam a serem produzidos os resultados, ou efeitos 

concretos. Na implementação são convertidas as intenções em ações, por meio da 

realização das atividades previstas e descritas nos diferentes programas, projetos e 

serviços que a constituem (SECCHI, 2010). 
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Dentre as abordagens identificadas no estudo das políticas públicas, a área 

(ou subárea) da Avaliação de Políticas Públicas representa atualmente um amplo e 

diversificado campo, que expande ainda mais os estudos sobre políticas públicas. 

 
 
A avaliação é a fase do ciclo de políticas públicas em que o processo de 
implementação e o desempenho da política pública são examinados com o 
intuito de conhecer melhor o estado da política e o nível de redução do 
problema que a gerou. É o momento-chave para a produção de feedback 
sobre as fases antecedentes (SECCHI, 2010, p.49). (Grifo do autor) 
 
 

Entende-se com isso, que a avaliação possibilita apreender o alcance da 

política pública na transformação de uma realidade que gerou sua demanda. Ela 

permite um retorno ao implementador e à sociedade para a qual foi pensada, 

apresentando em que momento se encontra, se já produz resultados objetivos e 

subjetivos, bem como se devem tomar novas direções. 

Para Arretche (1998), a avaliação de uma política pública diz respeito a um 

julgamento, uma atribuição de valor (classificação, no sentido de Bourdieu) ou 

medida de aprovação ou desaprovação que envolve uma concepção de justiça, que 

requer o uso adequado de instrumentos de análise e avaliação, não podendo ser 

apenas instrumental, técnica ou neutra, à medida que deve considerar um conjunto 

de princípios. Significa que a avaliação se constitui da análise e elucidação do 

critério que a fundamenta, ou seja, a análise da política corresponde a um momento 

da avaliação. 

 
 
Ainda que a análise de uma dada política pública possa atribuir a um 
determinado desenho institucional alguns resultados prováveis, somente a 
avaliação desta política poderá atribuir uma relação de causalidade entre 
um programa x e um resultado y. (ARRETCHE, 1998, p.2). 
 
 

Ou seja, a avaliação de políticas públicas oferece a possibilidade de uma 

relação de causalidade entre a realidade anterior, a política implementada e a 

realidade posterior, além de permitir ao implementador fundamentar decisões 

políticas posteriores, quanto à sua manutenção, reformulação, adequação a novas 

variantes, ou extinção.  

Com base nos estudos de Leonardo Secchi (2010), essas decisões podem 

ser adotadas antes mesmo da implementação da política pública, considerando que 
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a avaliação poderá ser realizada antes (ex ante), durante a implementação 

(exitinere), como uma forma de monitoramento, ou ao término do processo (ex post). 

O método escolhido para a avaliação dependerá do tipo de política e seus 

objetivos, e não da escolha individual do pesquisador (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 

1986), pois os objetivos dessa política apresentarão dois aspectos: um “tangível e 

mensurável” e outro “subjetivo” que produzirá efeitos nos comportamentos e ideias. 

Embora, por meio da avaliação de políticas públicas se busque essa relação 

de causalidade considerando os resultados obtidos e o contexto existente anterior a 

sua implementação, as políticas públicas também podem ser efetivas sem 

apresentar produtos maiores ou menores em relação aos que estavam sendo 

realizados anteriormente, apenas reproduzindo serviços, projetos, programas ou 

ações, mantendo o que já existia, atendendo essencialmente demandas reprimidas 

– o que de certa forma causará alguma mudança no quadro inicial, porém bastante 

previsíveis.  

Porém, esse não é o resultado que geralmente os governantes esperam 

quando optam por determinada política. De acordo com Figueiredo e Figueiredo 

(1986), os Policy Outputs15 (produtos) são indicadores de diversos aspectos que 

constituem a política pública adotada, porém não são suficientes para revelar se 

alcançou ou não seus objetivos, pois  

 
 
[...] são indicadores de que os governos estão fazendo, de suas prioridades, 
e das demandas que estão sendo atendidas, dos interesses que estão 
sendo articulados e dos benefícios e objetivos que estão sendo 
perseguidos(p.110). 
 
 

Dessa forma, assim como a avaliação política constitui-se um momento da 

avaliação de políticas públicas, a análise e verificação de seus produtos também a 

constituem. Todavia, a relação de causalidade buscada nos processos de avaliação 

das políticas públicas implementadas, pode ser encontrada por meio da análise de 

três fatores: eficácia, eficiência e efetividade.  

                                                           
15  Estes autores chamam a atenção para esse aspecto dos produtos das políticas públicas, ao 
realizarem uma análise sobre o plano de “Prioridades 85”, adotado durante a Nova República – na 
década de 1980, período de redemocratização do Brasil – o qual se constituiu como um processo 
participativo que resultou no I Plano Nacional de Desenvolvimento, com ênfase na moralidade social 
e exigia “eficácia, eficiência e efetividade”, no combate e diminuição aos “bolsões de pobreza”, por 
meio da redistribuição dos recursos orçamentários do governo (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986, 
p.124). Dessa forma, os irmãos Figueiredo elaboraram uma das principais referências nas Ciências 
Sociais na construção do debate sobre a avaliação de políticas públicas. 
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A eficácia, de acordo com Figueiredo e Figueiredo (1986), pode ser objetiva 

(no que diz respeito às metas) ou funcional, administrativa e contábil (que diz 

respeito à aplicação dos meios e métodos considerando o que foi estabelecido 

previamente), avalia os critérios relacionados às metas, se foram alcançadas e de 

que forma – dentro das expectativas, acima ou abaixo delas. 

Esse critério nos remete às políticas públicas norte-americanas, 

profundamente marcadas por essa “obsessão” originada em uma teoria 

caracterizada pela racionalidade e pelo mecanicismo que têm como horizonte os 

resultados (tangíveis) esperados (MENY; THOENIG, 1992). 

Quanto à eficiência, de acordo com Secchi (2010), esta pode ser econômica 

ou administrativa, pois diz respeito aos recursos utilizados e à produtividade, ou à 

adequação do processo de implementação aos métodos planejados inicialmente, 

respectivamente. Diz-se que uma política pública é eficiente se para a obtenção dos 

produtos (resultados) os recursos foram gastos de maneira racional, ou seja, com o 

menor custo e o melhor resultado possível. 

Todavia, a avaliação de efetividade refere-se à relação entre a implementação 

de um programa e seus resultados na efetiva mudança das condições sociais das 

populações as quais se destina que existiam antes da criação e realização da 

política pública. De acordo com Secchi (2010), devido a uma política pública resultar 

de uma diretriz intencional – lei, nova rotina administrativa, decisão judicial, dentre 

outras ações – é possível visualizar sua implementação e sua efetividade, ou seja, 

as relações de causalidade. 

Desse modo, a avaliação da efetividade “toma por objeto essencial de análise 

as mudanças pretendidas nas condições sociais” (Figueiredo; Figueiredo, 1986, 

p.114). Para Figueiredo e Figueiredo (1986), existem três tipos de efetividade, a 

objetiva, a subjetiva e a substantiva. “A efetividade objetiva é o critério de aferição da 

mudança entre o antes e o depois da execução do programa” (p.116. Grifos do 

autor) e a efetividade subjetiva “tem a função de aferir a percepção da população 

sobre a adequação dos resultados objetivos dos programas aos seus desejos, 

aspirações e demandas” (pp.116-117). Por último a efetividade substantiva que tem 

o objetivo de aferir as “mudanças qualitativas” nas condições de vida das 

populações assistidas pelo programa avaliado. 
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 Entende-se com isso que, a avaliação de efetividade compreende o processo 

de perceber a relação de causa e efeito na mudança de uma determinada realidade 

para a qual a política foi pensada. 

 
 
É precisamente na avaliação de efetividade que a distinção entre 
avaliação e análise torna-se mais clara e necessária, devido à 
necessidade já mencionada de demonstrar que os resultados 
encontrados na realidade social estão causalmente relacionados àquela 
política particular. (ARRETCHE, 1998, p.3) 
 
 

Nos processos de análise a preocupação está em explicar como as políticas 

foram formuladas, quais os atores envolvidos e a relação que estabelecem. 

Segundo Arretche (1998), da análise “entende-se o exame da engenharia 

institucional e dos traços constitutivos dos programas” (p.2), é um procedimento que 

constitui a avaliação de uma política pública. 

Porém, na avaliação é que se torna possível estabelecer uma relação de 

causalidade, mas essa relação é difícil de demonstrar, devido aos diferentes 

aspectos que perpassam a implementação de uma política pública, fatores externos 

que podem contribuir ou impedir o sucesso da política na promoção da mudança nas 

condições de vida do público para o qual foi pensada.   

É devido a essas características que buscaremos realizar na pesquisa uma 

avaliação de efetividade da política pública estudada, com o objetivo de identificar 

essa relação de causalidade entre o Sistema Socioeducativo e as políticas que 

estabelecem uma interface com ele e a expansão das capacidades dos jovens 

atendidos por esse Sistema.  

Entretanto, para que seja possível avaliar essa relação, identificamos a 

necessidade discutir outros aspectos que compõem essa temática, como o processo 

de construção das políticas de proteção social para crianças, adolescentes e jovens 

até chegar à atual configuração do Sistema Socioeducativo no Brasil. 

Historicamente é possível constatar que inúmeras políticas públicas foram 

implementadas devido à mobilização de determinados grupos sociais 

(representados por movimentos sociais e organizações não governamentais) que se 

tornaram protagonistas de um amplo processo de lutas e pressões frente ao Estado, 

exigindo respostas para as suas demandas. 



55 
 

A pressão da sociedade civil, dos movimentos sociais, a criação dos 

conselhos de direitos, fortemente observados na década de 1980 no Brasil, dentre 

outros fatores, resultou na alteração da agenda pública, inserindo na elaboração das 

políticas públicas as reivindicações dos grupos mais vulneráveis da sociedade, como 

por exemplo, mulheres, pessoas idosas, negros, criança e adolescente, pessoas 

com deficiência, homossexuais. 

Com destaque à questão da criança e do adolescente, esses processos de 

pressão social, influenciados pelos movimentos internacionais, que por meio de 

Tratados exigiam a adequação das políticas públicas às determinações da 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança, viabilizaram a construção e 

aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual regulamenta os artigos 

22716 e 22817, da CF/1988. 

 Nesse campo de disputas e dominações em que figuram forças políticas, 

econômicas e sociais, onde se formam as políticas públicas, observa-se o 

cumprimento dessas obrigações legais condicionadas à capacidade econômica, pois 

as limitações orçamentárias são utilizadas como justificativa para a materialização 

(ou não) dos direitos sociais, afirmados em lei. Historicamente as políticas sociais 

sofrem as consequências dessa condicionalidade – o social em detrimento dos 

fatores econômicos. 

As políticas de proteção a crianças, adolescentes e jovens, que representam 

tipos de política social, apresentam um processo histórico que se confunde com a 

política de Assistência Social no Brasil, considerando que suas trajetórias estão 

intrinsecamente vinculadas às ações caritativas realizadas pela igreja católica, em 

seguida pelas damas de caridade e apenas em 1988, com a Constituição Cidadã, 

tanto a proteção à criança e ao adolescente, quanto à assistência social passaram a 

ser consideradas políticas de atenção e proteção a sujeitos, com primazia de 

atuação do Estado, tomando assim formas e prerrogativas de política social18. 

                                                           
16 Art. 227, CF/1988 – “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com prioridade absoluta, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.  
 
17  Art. 228, CF/1988. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas 
da legislação especial. 
 
18 Como está previsto no Art.1º da Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 
Social, “Parágrafo único. A assistência social ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, 
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A política de Assistência Social não está imune às mesmas interferências 

conjunturais que afetam as demais políticas públicas nas últimas décadas, à medida 

que 

 

 

[...] vem enfrentando conjunturas adversas, perante as quais os sujeitos 

comprometidos com sua feição pública buscam construir um projeto de 

resistência e de ruptura frente à implosão de direitos alimentada pelo 

ideário neoliberal, afirmando por sua vez os direitos sociais dos usuários da 

assistência social. (COUTO, 2012, p.59).   

 

 

No contexto de transformações nas relações de trabalho, com forte impacto 

no sistema de proteções sociais, principalmente nos anos 1990, de acordo com 

Couto (2012), são exigidas respostas do Estado, bem como uma ação mais efetiva 

no atendimento às demandas da classe trabalhadora. Os trabalhadores excluídos ou 

incluídos precariamente no mercado de trabalho – apesar das taxas cada vez mais 

reduzidas de desemprego no Brasil, que sofrem pequenas oscilações nos últimos 

anos – mantêm uma significativa parcela de famílias e grupos em situação 

vulnerável que necessitam das políticas de transferência de renda da assistência 

social19. 

 

 

A trajetória recente das políticas sociais brasileiras, profundamente 

conectadas à política econômica monetarista e de duro ajuste fiscal, 

enveredou pelos caminhos da privatização para os que podem pagar, da 

focalização/seletividade e políticas pobres para os pobres, e da 

descentralização, vista como desconcentração e desresponsabilização do 

Estado, apesar das inovações de 1988 (BEHRING e BOSCHETTI, 2009, 

p.184). 

 

 

Essas estratégias de descentralização e municipalização das políticas 

públicas – a exemplo dos Sistemas Únicos de Saúde e de Assistência Social – 

influenciam na organização e efetivação das políticas a nível local, e neste observa-

se que 

                                                                                                                                                                                     
prevenir a incidência de riscos sociais, independente de contribuição prévia, e deve ser financiada 
com recursos previstos no orçamento da Seguridade Social” (BRASIL, 2013c). 
 
19 De acordo com os dados divulgados pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS, 2014), atualmente estão sendo atendidas pelo Programa Bolsa Família (PBF), principal 
programa de transferência de renda do atual governo, mais de 14 milhões de famílias, ou seja, são 
famílias com renda per capita entre R$70,00 e meio salário mínimo mensal. 
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[...] o poder local, como conjunto de atores que atuam e se relacionam em 
um determinado espaço, instituindo identidades e alteridades sociais e 
políticas localmente ancoradas, não deixa de estar inserido em totalidades 
mais amplas, como a região, o Estado membro da Federação, a União, com 
as quais as forças econômicas, sociais e políticas locais estabelecem 
relações de disputas e alianças. (COSTA; COELHO, 2010, p.69). 
 

 

Apresentando essa dinâmica, a municipalização de diferentes serviços da 

política de assistência social exigiu a adequação das estratégias locais a essa 

configuração de “relações de disputas e alianças” – compreendendo a 

descentralização como indicador da transferência de atribuições de gestão pública 

(ARRETCHE, 1996). Essa política pública é também uma política social e, nesse 

contexto, deve-se considerar que são “processo e resultado de relações complexas 

e contraditórias que se estabelecem entre Estado e sociedade civil, no âmbito dos 

conflitos e luta de classes que envolvem o processo de produção e reprodução do 

capitalismo [...]” (BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p.36), ou seja, a efetivação das 

políticas sociais desvenda uma gama de relações conjunturais e históricas, que 

constituem a sociedade e a lógica na qual são formuladas. 

Para que seja possível uma melhor compreensão sobre o sistema de 

atendimento socioeducativo no Brasil, é necessário antes apresentar a estrutura 

atual da Política de Assistência Social, tendo em vista ser a principal política que 

mantém uma integração com o sistema, principalmente devido ao fato de ser da 

Assistência Social a prerrogativa de implementar as medidas socioeducativas em 

meio aberto. 

Sendo assim, atualmente a política de Assistência Social está organizada, no 

atendimento às diversas demandas sociais, de acordo com níveis de complexidade 

da proteção social (BRASIL, 2004) – Proteção Social Básica, Proteção Social 

Especial de Média e de Alta Complexidade.  

Na Proteção Social Básica (PSB), estão distribuídos os serviços que têm o 

“objetivo de prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários” (PNAS, 2005, p.33), através de serviços, programas, projetos e ações, 

executados em espaços que devem estar localizados nas áreas de maior 

vulnerabilidade (com altos índices de pobreza, violência e difícil acesso aos serviços 

públicos). A maioria dos serviços oferecidos pela Atenção Básica é realizada nos 
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Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), como os principais serviços de 

convivência, como os grupos para crianças, mulheres, jovens e idosos. 

Além dessas formas de prevenção à vulnerabilidade e risco social, a PSB 

também é composta pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC20) e benefícios 

eventuais21. 

O segundo nível de Proteção Social é o Especial (PSE), que se divide em 

média e alta complexidade. Na PSE de média complexidade considera-se como 

principal fator de atuação as situações de risco, nas quais os vínculos familiares e 

comunitários estão ameaçados, porém mantidos mesmo que de forma precária, 

provenientes do processo de exclusão social, independente das condições 

econômicas dos grupos familiares, mas considerando as diferentes variáveis desse 

processo de exclusão. 

 
 
A realidade brasileira nos mostra que existem famílias com as mais diversas 
situações socioeconômicas que induzem à violação dos direitos de seus 
membros, em especial, de suas crianças, adolescentes, jovens, idosos e 
pessoas com deficiência, além da geração de outros fenômenos como, por 
exemplo, pessoas em situação de rua, migrantes, idosos abandonados que 
estão nesta condição não pela ausência de renda, mas por outras variáveis 
da exclusão social. Percebe-se que estas situações se agravam justamente 
nas parcelas da população onde há maiores índices de desemprego e de 
baixa renda dos adultos. (BRASIL, 2004, p.36) 
 
 

São modalidades da PSE de média complexidade: Serviço de orientação e 

apoio sociofamiliar; Plantão Social; Abordagem de rua; Cuidado no domicílio; 

Serviço de habilitação e reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência; 

Medidas socioeducativas em meio aberto (Prestação de Serviços à Comunidade – 

PSC e Liberdade Assistida – LA). Assim como na PSB, as ações realizadas pela 

PSE também são ofertadas em grande parte nos Centros de Referência, porém, nos 

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) – estes 

CREAS distinguem-se dos CRAS por atenderem situações nas quais já ocorreu a 

violação do direito nas famílias ou dos indivíduos isoladamente. 

                                                           
20O Benefício de Prestação Continuada consiste na garantia de renda básica, de um salário mínimo, 
aos idosos a partir de 65 anos de idade ou pessoas com deficiência, que estiverem de acordo com os 
critérios de renda máxima per capita. 
 
21Os benefícios eventuais são “provisões gratuitas implementadas em espécie ou em pecúnia que 
visam cobrir determinadas necessidades temporárias em razão de contingências, relativas a 
situações de vulnerabilidades temporárias, em geral relacionadas ao ciclo de vida, a situações de 
desvantagem pessoal ou a ocorrências de incertezas que representam perdas e danos” (BRASIL, 
2004, p.34). 
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O segundo tipo de PSE, de alta complexidade, visa garantir a proteção 

integral a famílias ou indivíduos que, por diversos fatores, tiveram seus vínculos 

rompidos com o núcleo familiar de origem ou com a comunidade, por estas 

representarem ameaça ou violarem seus direitos. A maioria dos serviços ofertados 

pela PSE de Alta Complexidade está representada por Instituições de Acolhimento 

de Longa Permanência. São serviços da PSE de Alta Complexidade: Atendimento 

Integral Institucional, Casa Lar, República, Casa de Passagem, Albergue, Família 

Substituta, Família Acolhedora, Medidas Socioeducativas restritivas e privativas de 

liberdade (semiliberdade, internação provisória e sentenciada) e o Trabalho 

Protegido. 

Interessa-nos, no entanto, para aprofundamento e fundamentação da 

pesquisa em pauta e seus resultados, discorrer sobre o Serviço de Medidas 

Socioeducativas, o qual se situa tanto na PSE de Média Complexidade, quanto na 

Alta Complexidade.  

Apesar de a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) ter sido aprovada 

em 2004, foi no ano de 2006 que se publicou a Resolução nº119 do Conselho 

Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) que instituiu o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), para a regulamentação 

do atendimento socioeducativo aos adolescentes e jovens que cometeram atos 

infracionais e tem a proposta de orientar a implementação do sistema de 

atendimento socioeducativo em suas diferentes formas de execução – para as 

medidas em sistema de restrição ou privação de liberdade, semiliberdade e em meio 

aberto.  

O SINASE foi construído por diversos atores sociais, representantes das três 

esferas de governo, pela sociedade civil, por meio de conselhos de direitos e 

movimentos sociais, instituições internacionais e órgãos como o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), bem como com a contribuição de diversos atores 

do Sistema de Garantia de Direitos (conselheiros tutelares, magistrados, delegados, 

profissionais de diversas áreas etc.). Dessa forma, o objetivo era “subsidiar o 

Conanda na elaboração de parâmetros e diretrizes para a execução das medidas 

socioeducativas” (BRASIL, 2006, p15). 
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A construção do SINASE teve como objetivo reafirmar a superação do 

paradigma da “situação irregular” herdada do Código de Menores 22  – que 

compreendia crianças e adolescentes pobres como objetos de intervenção do 

Estado – pela doutrina da proteção integral, instituída pela Constituição de 1988 e 

pelo ECA. 

De acordo com a doutrina da proteção integral, as crianças e adolescentes 

devem ser atendidos com prioridade em todas as suas demandas, ou seja, não 

apenas em situações específicas, mas integralmente. Esta doutrina, de acordo com 

Custódio (2008), está articulada com a declaração de princípios da ONU para a 

atenção a crianças e adolescentes, e inaugurou na legislação brasileira um 

reordenamento jurídico e institucional, produzindo efeitos e todas as políticas e 

estratégias de atendimento a este segmento no país, pelo poder público e não 

governamental. 

Da mesma forma ocorreu com as Resoluções e leis que se seguiram. Tanto o 

ECA, quanto o SINASE foram construídos, com forte contribuição da sociedade civil 

e de entidades ativistas de Direitos Humanos, o que contribuiu para a forte 

inspiração e afirmação da doutrina da proteção integral em seus textos. 

O SINASE representa  

 
 
[...] o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, 
político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o 
processo de apuração do ato infracional até a execução de medida 
socioeducativa. (BRASIL, 2006, p.22). 
 
 

A coordenação deste Sistema é da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República 23  (SDH/PR)e sob a responsabilidade da Secretaria 

Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNPDCA),foi 

criada por meio do Decreto nº 4.671/2003 e tem a competência de assessorar a 

presidência da república na matéria de criança e adolescente. 

Por meio dessa estrutura organizacional, o SINASE foi criado para 

regulamentar o que já estava disposto no ECA, na busca pela superação do 

processo histórico “disciplinador” e punitivo aplicado aos adolescentes e jovens que 

                                                           
22Lei nº 6.697 de 10 de outubro de 1979. 
 
23 A SDH/PR também é responsável pela formulação da política de atendimento socioeducativo em 
âmbito nacional (BRASIL, 2013a). 
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cometeram atos infracionais, que não considerava a condição peculiar de pessoa 

em desenvolvimento.Assim, este Sistema representa a adoção da natureza 

pedagógica da medida socioeducativa, que busca a inclusão social do 

Socioeducando e da garantia dos direitos humanos,formando para a cidadania. Ou 

seja, “constitui-se uma política pública destinada à inclusão do adolescente em 

conflito com a lei que se correlaciona e demanda iniciativas dos diferentes campos 

das políticas públicas e sociais” (BRASIL, 2006, p.23). 

Para a construção desses novos parâmetros de atendimento socioeducativo, 

foi produzido um diagnóstico sobre o sistema e o contexto sociofamiliar dos 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas, o qual identificou que, no 

momento em que o SINASE foi instituído, em 2006, existiam no Brasil 190 unidades 

de internação (para as medidas de internação e semiliberdade), com déficits acima 

de 1400 vagas para a medida de internação; dos mais de 13 mil adolescentes nas 

unidades de internação, a maioria deles era de classes pobres ou extremamente 

pobres, de famílias com renda mensal de até dois salários mínimos, 90% do sexo 

masculino, mais de 60% da cor negra (pardos ou pretos) e mais de 70% com idades 

entre 15 e 17 anos.   

Observa-se que a maioria dos adolescentes e jovens no sistema 

socioeducativo, está nas classes menos favorecidas, bem como é representada pela 

população afrodescendente, que historicamente sofre as consequências de uma 

trajetória de exploração e exclusão. De acordo com os dados do IPEA a população 

negra apresenta as condições mais vulneráveis de vida, pois 

 
 
Quando é feito o recorte racial as disparidades tornam-se mais profundas, 
verificando-se que não há igualdade de acesso aos direitos fundamentais. A 
população negra em geral, e suas crianças e adolescentes em particular, 
apresentam um quadro socioeconômico e educacional mais desfavorável 
que a população branca. Do total de pessoas que vivem em domicílios com 
renda per capita inferior a meio salário mínimo somente 20,5% (vinte e meio 
por cento) representam os brancos, contra 44,1% (quarenta e quatro vírgula 
um por cento) dos negros (IPEA, 2005). Há maior pobreza nas famílias dos 
adolescentes não brancos do que nas famílias em que vivem adolescentes 
brancos, ou seja, cerca de 20% (vinte por cento) dos adolescentes brancos 
vivem em famílias cujo rendimento mensal é de até dois salários mínimos, 
enquanto que a proporção correspondente de adolescentes não brancos é 
de 39,8% (trinta e nove vírgula oito por cento) (BRASIL, 2006, p.17). 
 
 

A desigualdade social existente no Brasil, que atinge fortemente os grupos 

étnicos, favorece as situações de vulnerabilidade vivenciadas por esses segmentos 
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da sociedade. Devido a isso, para se pensar a política de atendimento 

socioeducativo, a formulação de políticas públicas deve refletir os direitos 

estabelecidos na legislação vigente, reconhecendo essas desigualdades, além de 

adequar-se às normas que demandam recursos financeiros, materiais e humanos, a 

construção de novas unidades e a adaptação das estruturas físicas existentes, a 

formação profissionalizante específica das equipes de atendimento, bem como a 

construção de uma nova cultura política no atendimento, na relação entre o 

adolescente autor de ato infracional, a família, a comunidade e o Estado. 

 Essas questões evidenciam a necessidade de um atendimento integrado com 

as demais políticas que constituem o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e 

Adolescentes24 (SGD), sistema de proteção do qual o SINASE é parte integrante. O 

Art.1º define o SGD como um Sistema que, 

 
 
[...] constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas 
governamentais e da sociedade civil, na aplicação de instrumentos 
normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e 
controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do 
adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal (CONANDA, 
2006b). 
 
 

Neste Sistema, as instituições que compõem a rede de garantia de direitos 

atuam em três eixos estratégicos: defesa, promoção e controle da efetivação dos 

direitos humanos. No eixo da defesa dos direitos humanos estão situados órgãos 

judiciais, público-ministeriais, defensorias públicas, polícia civil e militar, conselhos 

tutelares, entre outros.  

Desse modo, compreende-se que o SGD é mais um instrumento normativo 

que reafirma que o sistema socioeducativo está situado nos sistemas de promoção e 

proteção dos direitos humanos de crianças e adolescentes25. O SGD reafirma os 

princípios que norteiam as ações dos programas de execução de medidas 

socioeducativas, estabelecendo que as medidas socioeducativas devam ser 

efetivadas por meio do sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). 

                                                           
24 O SGD foi aprovado por meio da Resolução nº113, de 2006, pelo Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. 
 
25De acordo com o SGD, no Art.19, “Os programas de execução de medidas socioeducativas são 

destinados ao atendimento dos adolescentes autores de ato infracional, em cumprimento de medida 
judicial socioeducativa, aplicada na forma da lei, em decorrência de procedimento apuratório, onde se 
assegure o respeito estrito ao princípio constitucional do devido processo legal” (CONANDA, 2006b).  
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No Sistema de Garantia de Direitos, as políticas públicas devem se articular 

em rede e oferecer serviços que atendam prioritariamente crianças e adolescentes. 

Constituído pelos Sistemas de Saúde, Educação, Justiça, Assistência Social e de 

Atendimento Socioeducativo, o SGD está representado na figura abaixo. 

 

FIGURA 1 – Políticas Públicas do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) 
 

 
Fonte: BRASIL, 2006. 

 

Desse modo, ao ter além do ECA, o SGD como parâmetro, o SINASE foi 

constituído com base em 16 princípios que devem ser observados no 

desenvolvimento de qualquer uma das medidas socioeducativas. Dentre os 

princípios do SINASE, destacamos o respeito aos direitos humanos, a 

responsabilidade solidária entre família, sociedade e Estado, o entendimento do 

adolescente como pessoa em situação peculiar de desenvolvimento, respeito ao 

devido processo legal, a obrigatoriedade da municipalização do atendimento, 

indispensável co-financiamento entre os entes e a mobilização da opinião pública 

para a participação de toda a sociedade no Sistema. 

O SINASE também define a atribuição dos entes federativos, dos órgãos de 

deliberação, gestão e execução das medidas socioeducativas, das entidades de 

atendimento em cada esfera de governo e na implementação das medidas 

socioeducativas em cada modalidade, dos órgãos de controle e do financiamento, 
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dos parâmetros da gestão pedagógica e socioeducativos, com seus eixos 

norteadores, além de apresentar todas as orientações necessárias à definição de 

parâmetros arquitetônicos para as Unidades de Atendimento Socioeducativo e para 

as ações de monitoramento e avaliação. 

 Entretanto, foi a partir da promulgação da Lei do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE) – nº 12.594 – em 18 de janeiro de 2012, que 

os entes federados passaram a ter a obrigatoriedade no cumprimento das 

determinações legais constantes nessa lei federal, sob pena de responder 

penalmente sua não observância. 

 Tendo como base a Resolução nº119/2006, a Lei do SINASE apresenta todas 

as atribuições e competências dos atores envolvidos no sistema socioeducativo, em 

cada esfera de governo, além do poder judiciário, ministério público, defensoria 

pública e programas de execução do atendimento socioeducativo, reafirmando todos 

os princípios e objetivos já mencionados, estabelecidos na Resolução nº119/2006. 

 Também são definidas e reafirmadas as medidas socioeducativas que podem 

ser aplicadas aos adolescentes e jovens que cometeram atos infracionais antes de 

completarem 18 anos, foram autuados pelas autoridades policiais e passaram por 

audiência judicial. Essas medidas são norteadas pela lógica da Proteção Integral, 

destinam-se a interferir na vida dos socioeducandos no sentido de se construir, de 

forma conjunta – equipe, adolescente/jovem e família –, um projeto de vida que 

possibilite o desenvolvimento das capacidades e potencialidades destes sujeitos. 

 
 
A medida socioeducativa, por si só, já se configura numa intervenção – 
ingerência – exterior sobre a pessoa do adolescente autor de um 
comportamento contrário à lei. A questão central é precisamente a da ideia 
de educação não apenas acerca do conteúdo ou valor que se pretenda 
oferecer ou “interiorizar”, mas, sim, auxiliá-lo – o adolescente – nas tomadas 
de decisão talvez mais importantes de sua vida, quando não, auxiliando-o a 
realizar-se como pessoa humana, também, enquanto tarefa pessoal 
(RAMIDOFF, 2010, p.102). 
 
 

O propósito da medida socioeducativa é educar o socioeducando para um 

processo de valorização de novas perspectivas para sua vida no seu contexto 

familiar e comunitário, estabelecendo novas formas de sociabilidade – de interações 

com o território no qual está inserido e vivenciando experiências que favoreçam a 

construção de sua trajetória de vida. 
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São medidas socioeducativas, de acordo com o artigo 112 do ECA/1990: 

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

liberdade assistida, semiliberdade, internação, além das medidas previstas no artigo 

101, do I ao VI do ECA. Toda medida aplicada ao adolescente ou jovem, deve 

considerar sua capacidade para o cumprimento, a gravidade do ato cometido e as 

circunstâncias nas quais ocorreu, além da existência de provas da autoria e da 

materialidade da infração (Art. 114, ECA/1990). 

A medida de Advertência consiste em uma “admoestação verbal”, aplicada 

pela autoridade judiciária, diante do cometimento de um ato infracional com menor 

potencial ofensivo, que causou danos praticamente irrelevantes à sociedade – 

análogos aos crimes irrisórios. Isto significa dizer que, o adolescente que cometeu 

um ato infracional leve, é apresentado ao Juiz, diante da presença de um Promotor 

de Justiça e um Defensor Público, acompanhado por seus responsáveis e recebe, 

em audiência judicial, a repreensão verbal pelo ato cometido, além ser orientado a 

respeito das consequências de uma reincidência, que pode levá-lo ao cumprimento 

de uma medida mais grave e de maior tempo. 

Da Obrigação de Reparar o Dano, o adolescente que cometeu o ato 

infracional, que tenha consequências patrimoniais, deve ressarcir o dano provocado 

à vítima, restituir a coisa subtraída ou ainda poderá compensar o prejuízo causado.  

A Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) é a medida socioeducativa em 

meio aberto 26 , na qual o socioeducando deverá desempenhar atividades em 

instituições públicas ou não governamentais, por um prazo máximo de 06 meses, 

auxiliando profissionais dessas instituições, que serão indicados como orientadores 

institucionais. 

 
 
[...] pode se afirmar com base em Volpi (2008) que ela é uma medida de 
natureza leve, todavia com forte apelo tanto para a comunidade, a qual 
pode se responsabilizar pelo desenvolvimento integral do socioeducando, 
como para o próprio socioeducando, que busca na medida a ele imputada a 
experiência e o compromisso social (LIMA, 2013, p.53). 
 
 

                                                           
26  Meio aberto representa o atendimento e todas as medidas socioeducativas cumpridas pelos 
adolescentes e jovens, nas quais não há a restrição ou a privação de sua liberdade. Os 
socioeducandos participam das atividades e desempenham suas obrigações nas devidas instituições, 
de acordo com a medida socioeducativa aplicada, e retorna para sua casa, mantendo a convivência 
familiar e comunitária preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como também pelo 
SINASE. 
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Assim, a PSC pode ser a medida com melhores resultados para o jovem e 

para a comunidade, pois nela está implícita a oportunidade do estabelecimento de 

uma nova dinâmica relacional, entre socioeducando e território, no qual vivencia 

suas experiências cotidianas. Durante as atividades da PSC, o jovem tem a 

possibilidade de conhecer atores e instituições, que atuam na comunidade, 

ofertando serviços que, muitas vezes são direcionados e estão disponíveis para os 

jovens, mas estes não conhecem e, consequentemente, não os acessam. 

Esta medida é bastante confundida com a pena alternativa de Prestação de 

Serviços Comunitários, aplicadas aos adultos inseridos no sistema prisional, devido 

à similaridade da denominação e das instituições que recebem os dois públicos. 

Entretanto, existem diferenças importantes entre elas. A principal está no fato 

de no Sistema Socioeducativo, o socioeducando é encaminhado à instituição, onde 

prestará o Serviço à Comunidade, por uma equipe do Serviço de Atendimento em 

Meio Aberto, enquanto no Sistema Prisional o adulto recebe um documento com o 

local já determinado pelo juiz, para cumprir sua pena alternativa. A principal 

diferença está no fato de que a instituição recebe o adolescente ou jovem, para o 

cumprimento de medida socioeducativa, de forma consensual, além de ser realizada 

uma avaliação da capacidade de cumprimento da medida naquele local. Para o 

cumprimento de penas alternativas, o processo ocorre da seguinte forma: 

 
 
Ao chegar a uma Central o apenado passa por uma avaliação psicossocial 
e de levantamento de demandas que avalia também suas potencialidades 
(profissão, graduação, conhecimentos e habilidades), bem como suas 
limitações e restrições. Posteriormente, é encaminhado a uma instituição 
(governamental ou não) sem fins lucrativos para preencherem postos de 
trabalho de acordo com o perfil levantado na entrevista. Tais instituições são 
rigorosamente analisadas antes de serem efetivamente cadastradas pelas 
CPMAs. Durante o período do cumprimento da pena, elas monitoram a 
freqüência, fazem visitas aos postos de trabalho (com ou sem 
agendamento), reuniões periódicas com as instituições e com os 
responsáveis diretos pelas atividades do prestador de serviço. Qualquer 
intercorrência é imediatamente comunicada ao Judiciário que toma as 
providências legais necessárias. (GOVERNO DE SÃO PAULO, 2015). 
 
 

Porém, na pena alternativa aplicada aos adultos, a instituição é comunicada e 

obrigada a receber o sentenciado. Além disso, essas penas podem ser cumpridas 

por meio de doação de cestas básicas nas instituições determinadas – isso não 

pode ocorrer no caso da medida socioeducativa de Prestação de Serviços à 
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Comunidade, pois o socioeducando é obrigado a cumprir a medida socioeducativa 

prestando algum serviço. 

Outra medida socioeducativa é a Liberdade Assistida. Esta é a última e mais 

gravosa medida aplicada, dentre as demais do meio aberto, citadas anteriormente. 

Esta medida consiste no acompanhamento dos socioeducandos, por um período 

mínimo de 06 meses, que pode ser prorrogado, extinto ou substituído por outra 

medida socioeducativa mais adequada, decidido pelo Juiz após serem ouvidos o 

orientador (ou equipe do Programa responsável por seu acompanhamento), o 

Defensor e o Ministério Público. 

Durante o cumprimento da LA, o socioeducando é monitorado e orientado por 

uma equipe, ou por um orientador social, designados para este fim. É observado o 

convívio familiar e comunitário, a frequência escolar ou a matrícula em 

estabelecimento de ensino, as condições de saúde, o acesso aos serviços e ações 

socioassistenciais, contribuir para o acesso à profissionalização e inserção no 

mercado de trabalho, além de outras atividades que possam contribuir com seu 

desenvolvimento pessoal, além de atividades de lazer e cultura. 

A LA pode ser realizada na modalidade institucional ou comunitária. A LA 

institucional é a mais comum no país, pois se configura pela modalidade na qual um 

Programa ou Serviço, geralmente nos Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social (CREAS), designa uma equipe que acompanha o socioeducando 

durante o tempo da medida. Na LA Comunitária, o socioeducando é acompanhado 

por um orientador social, que será supervisionado pela autoridade competente, e 

tem a atribuição de promover socialmente o socioeducando e sua família. 

A medida de Semiliberdade caracteriza-se pelo regime em restrição de 

liberdade, sem tempo determinado, que pode ser aplicado como medida de partida 

(no início do cumprimento da medida aplicada) ou como forma de transição para o 

meio aberto (para uma medida de Liberdade Assistida). Esta medida restringe a 

liberdade do socioeducando, mas não o priva do contato e da convivência 

comunitária, tendo em vista que determina como obrigatórias a escolarização e a 

profissionalização do jovem. 

A última e mais gravosa medida socioeducativa é a Internação. Esta medida é 

privativa de liberdade, devendo ser cumprida em estabelecimento adequado, 

totalmente separado de estabelecimentos do sistema prisional. Na Internação, o 

socioeducando pode permanecer por tempo máximo de 03 anos, não podendo ser 
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excedido em hipótese alguma, além disso, deve passar por avaliação com a equipe 

técnica a cada 06 meses. Ao término do prazo ou mediante avaliação, o 

socioeducando poderá ser liberado, colocado em Semiliberdade ou em Liberdade 

Assistida diretamente, precedida de autorização judicial (sob nenhuma hipótese a 

desinternação prescinde de autorização judicial). 

A aplicação dessa medida de privação de liberdade dar-se-á sob as seguintes 

circunstâncias: pelo cometimento de ato infracional mediante uso de grave ameaça 

e violência à pessoa; pela reincidência no cometimento de atos infracionais graves 

(ou por reiterados processos); ou pelo descumprimento injustificado de medida 

socioeducativa antes aplicada (esta se configura como a Internação sanção, que 

não deve ultrapassar o período máximo de 03 meses). 

O socioeducando em Internação tem direito a atividades pedagógicas, 

culturais, esportivas e de lazer, escolarização, profissionalização, ter acesso aos 

meios de comunicação social, assistência religiosa (respeitados sua religião e 

vontade de receber), tratamento respeitoso e digno, além de conhecimento da sua 

situação processual e assistência de um defensor, dentre outros direitos elencados 

no Art.124 do ECA (1990). 

Além da aplicação das medidas socioeducativas, os adolescentes e jovens 

têm direito a todas as garantias processuais, como por exemplo, só é permitido 

deixar o adolescente privado de liberdade apenas nas situações de flagrante ou por 

ordem da autoridade judiciária, comunicação imediata à autoridade judiciária e a 

seus responsáveis, ou alguém por ele indicado, além de manter na internação 

provisória por no máximo 45 dias. O adolescente também tem direito ao devido 

processo legal, conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação 

processual, defesa técnica, assistência judiciária gratuita, direito de ser ouvido e a 

presença dos pais ou responsáveis em todos os atos processuais, bem como às 

visitas, durante o período de internação. 

 A aplicação de cada medida socioeducativa deve considerar a capacidade 

física e mental do adolescente ou jovem cumpri-la, além do ato praticado. Ou seja, 

cada medida aplicada deve ser pensada em consideração às condições objetivas e 

subjetivas do socioeducando, no que diz respeito ao alcance da punição em 

decorrência da gravidade do ato, mas principalmente, à possibilidade de 

aprendizado pedagógico para esse adolescente ou jovem. Em hipótese alguma e 

sob qualquer pretexto, o socioeducando pode ser submetido a trabalhos forçados – 
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além daqueles impedidos pelo ECA no artigo 67, como o trabalho noturno, insalubre, 

perigoso ou penoso. 

 O caráter pedagógico das medidas socioeducativas deve estar sempre em 

maior evidência que o caráter sancionatório (punitivo). 

 Assim, mesmo devendo primar pelo caráter pedagógico das medidas e 

priorizar aquelas que se realizam em meio aberto, desde a publicação da Resolução 

nº 119 do CONANDA (o SINASE) até o último levantamento publicado pela SDH 

(BRASIL, 2013a), ocorreu o aumento do número de unidades de atendimento 

socioeducativo de restrição ou privação de liberdade em todo o país, de 190 em 

2006, para 452 em 2012 – das quais 35 são unidades para atendimento feminino, 40 

mistas e 377 exclusivas para atendimento masculino. A região Sudeste é onde está 

concentro o maior número de unidades, com um total de 46%, seguida da região 

Nordeste com 18%. 

 Estas unidades são coordenadas por diferentes gestores nos estados, pois 

estão alocadas em Secretarias Estaduais de Assistência Social, Justiça e Segurança 

Pública, Trabalho, Criança e Adolescente, entre outras (BRASIL, 2013a). Ou seja, as 

unidades de atendimento socioeducativo são organizadas e dirigidas de acordo com 

a perspectiva de cada lugar, de acordo com a secretaria na qual esteja alocada, pois 

não há uma regulamentação quanto à política a qual deve estar vinculada.  

 Quanto aos programas em meio aberto, o Levantamento Anual identificou o 

funcionamento de apenas 805 municípios, nos quais funcionam 793 programas, em 

que 606 são executados por Centros de Referência Especializados de Assistência 

Social (CREAS) e os demais por programas de outras secretarias ou de instituições 

privadas de interesse público. 

Diante disso, observa-se a existência de um arcabouço legal e um Sistema 

que norteiam o atendimento aos adolescentes e jovens até 18 anos, e 

excepcionalmente até os 21 anos, determinado desde a Constituição Federal de 

1988, quando definiu o público adolescente na condição de inimputáveis – 

incapazes de responder penalmente pelo cometimento de infrações.  

A esse respeito, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República constantemente reafirma seu posicionamento sobre essa questão, diante 

das iniciativas recorrentes, por meio de projetos de lei (ao todo são 39 Propostas de 

Emendas Constitucionais apresentadas nos últimos 20 anos), que buscam a 

modificação da Carta Magna, com iniciativas de rebaixamento da idade penal. 
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 No ano de 2015, foi aprovada pela Câmara de Deputados Federais a redução 

da maioridade penal, após manobras regimentais, que colocou em votação com 

menos de 24h, praticamente a mesma proposta, com pequenas alterações, que 

havia sido reprovada anteriormente. Assim, no dia 19 de agosto de 2015, foi 

aprovada em segundo turno a PEC 171 (LOURENÇO, 2015), que prevê a redução 

da maioridade penal para 16 anos, aos jovens que cometerem crimes hediondos, 

como estupro e latrocínio, além de homicídio doloso e lesão corporal com resultado 

em morte. 

 De acordo com diversos órgãos, como o UNICEF, e entidades da sociedade 

civil (Conselhos de Defesa dos Direitos e de Classes Profissionais), que atuam na 

atenção aos adolescentes e jovens, esta PEC não tem fundamentação sólida, pois 

não se baseia em argumentos válidos, como por exemplo, o fato de não haver 

dados 

 
 
[...] que comprovem que o rebaixamento da idade penal e/ou o agravamento 
das penas reduz os índices de ato infracional e violência. São as políticas e 
ações de impacto social que desempenham um papel importante na 
redução destas taxas (SDH, 2015). 
 
 

 Não existe qualquer comprovação que o agravamento das penas ou a 

redução da maioridade penal contribuem para a diminuição da violência – que seria 

o principal objetivo dessa proposta. Nos países onde as penas são mais severas e a 

idade penal é menor que 18 anos, não há sucesso na redução da violência, como é 

o caso dos Estados Unidos. 

 
 
Dados do Unicef revelam a experiência mal sucedida dos EUA. O país, que 
assinou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aplicou em 
seus adolescentes, penas previstas para os adultos. Os jovens que 
cumpriram pena em penitenciárias voltaram a delinquir e de forma mais 
violenta. O resultado concreto para a sociedade foi o agravamento da 
violência (Idem, p.2). 
 
 

 Vê-se que o argumento da punição severa, utilizado de maneira recorrente, 

para a diminuição da violência, não condiz com os dados estatísticos comprovados 

em diversos países no mundo. O Brasil ainda está em acordo com a tendência 

mundial de manter a maioridade aos 18 anos, porém com a aprovação da PEC 171, 

observa-se o retrocesso e descompasso com as orientações dos órgãos 
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internacionais, inclusive contrário aos tratados assinados pelo Brasil, no que diz 

respeito ao atendimento aos adolescentes e jovens. 

 Além disso, também é argumento qualificado, dentre as diversas razões para 

não reduzir a maioridade penal, o que se refere a não pautar as leis com base nas 

exceções, tendo em vista que 

 
 
Até junho de 2011, o Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a 
Lei (CNACL), do Conselho Nacional de Justiça, registrou ocorrências de 
mais de 90 mil adolescentes. Desses, cerca de 30 mil cumprem medidas 
socioeducativas. O número, embora seja considerável, corresponde a 0,5% 
da população jovem do Brasil, que conta com 21 milhões de meninos e 
meninas entre 12 e 18 anos (SDH, 2013, p.3). 
 
 

Isso significa dizer que, os adolescentes e jovens que cometem infrações 

estão sendo responsabilizados por seus atos, porém, de forma diferenciada da 

punição recebida pelos adultos. Esse tratamento diferenciado, que se baseia na 

Doutrina de Proteção Integral, deve-se ao fato de os adolescentes e jovens, até 18 

anos incompletos, não apresentarem a capacidade psíquica de compreender a 

extensão das consequências de seus atos. Não se trata de saber que o seu ato é 

certo ou errado (lícito ou ilícito), mas de calcular a proporção da extensão dos danos 

causados pela infração cometida, tanto para si quanto para o outro. 

 
 
O que se quer referenciar é precisamente a necessidade de um olhar não 
preconceituoso sobre o denominado “ato infracional” e menos ainda 
preconceituoso sobre “as consequências materiais graves”, decorrentes da 
conduta conflitante com a lei, praticada por adolescente. Pois, também, o 
que importa aqui é a própria pessoa do adolescente e principalmente a sua 
dimensão humana (RAMIDOFF, 2010, p.99). 
 
 

 Entende-se com isso que importa muito mais, olhar para o adolescente na 

condição de pessoa, com uma história e um contexto sociofamiliar, que geralmente 

está demandando intervenções do Estado, no sentido de garantir seus direitos 

fundamentais. O aspecto sancionatório da medida não deve ser excluído, porém, 

não deve ser a linha condutora da socioeducação. 

Além disso, se considerarmos o perfil dos jovens no sistema socioeducativo, 

será constatada essa necessidade de maior intervenção do Estado, por meio de 

políticas públicas, diante do expressivo número de jovens com baixo nível de renda, 

defasagem escolar, desempregados e sem qualificação profissional, como foi 
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apontado pela Resolução do SINASE (2006), no perfil dos socioeducandos, já citado 

anteriormente. 

 De acordo com o Levantamento Anual do SINASE de 2012 (2014), 95% dos 

adolescentes e jovens em cumprimento de Medidas Socioeducativas em privação ou 

restrição de liberdade no Brasil, eram do gênero masculino, 54% eram jovens com 

idades entre 16 e 17 anos, somados com os 21% com idades entre 18 e 21 anos, 

totalizam 75% de todos os socioeducandos, que são adolescentes jovens. Este 

grupo está na faixa definida para o público alvo deste trabalho, pois além de 

representarem o maior contingente de jovens inseridos no sistema socioeducativo, 

também representam o público que mais demanda políticas públicas nesse Sistema, 

no sentido de lhes garantir possibilidades de superação da condição de adolescente 

em conflito com a lei, através de estratégias que viabilizem sua emancipação. 

 Em relação ao tipo de atos infracionais, dentre os quais os adolescentes 

foram mais autuados, estão o roubo (38,70%) e o tráfico de drogas (27,05%) – 

infrações que estão interligadas, geralmente. O estado de São Paulo é o que 

apresenta a maior taxa de autuação de atos infracionais, somando 40,16% de todas 

as ocorrências nacionais (BRASIL, 2013a).  

 

GRÁFICO 1 – Tipologia dos Atos Infracionais no Brasil – 2012. 

 

Fonte: Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Conflito com a Lei (BRASIL, 2013a). 

 

Observa-se que as taxas de atos infracionais ligados à subtração de bens 

materiais (roubo ou furto) são superiores a todas as demais infrações. Na sociedade 

onde o consumo é uma das principais formas de inserção e reconhecimento nas 
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relações sociais, o apelo ao “ter” determinados bens, em uma sociedade tão 

desigual, como ainda é a sociedade brasileira contemporânea (inserida no 

continente mais desigual do planeta, a América Latina), produz efeitos devastadores, 

em termos de violência e transgressão às normas vigentes. 

Sobre estas circunstâncias, evidencia-se a mídia como importante 

disseminador do apelo ao consumo, um dos principais difusores do consumismo 

como forma de afirmação social e seu discurso para a manutenção do status quo e 

da desigualdade. 

 
 
Num contexto de formação de identidades, este discurso reforça as 
relações de privilégio e desigualdade, sustentando que somente se tem 
sentido – o indivíduo – quando se pode dispor de bens que o posicionem ou 
o façam circular em determinados campos sociais. Significante e significado 
– indivíduo e indivíduo portador de objetos definidores de distinção – são 
partes da relação entre valor de uso e valor de troca (VU/VT) da economia 
política2. [...] Se a senha de entrada é a posse de bens definidos pelo 
discurso midiático dominante, os indivíduos empenham-se em adquiri-los. 
Embora o desejo de consumo impregne os indivíduos indistintamente, a 
aquisição de bens pressupõe recursos financeiros, logo, a sua posse é 
determinada pelo poder de compra. (MELO; ASSIS, 2013, p.118). 
 
 

 É bastante intenso o apelo da mídia ao consumo, e os jovens são alvos 

preferenciais para este apelo de forma bastante direta. Consumir determinadas 

marcas e produtos promove essa “distinção” entre os indivíduos. Segundo Merton 

(1970, apud Melo; Assis, 2013), na sociedade onde a cultura tem como 

característica o dinheiro como “símbolo de prestígio”, não importando se sua origem 

é lícita ou ilícita, os indivíduos podem se conformar ou não, diante das imposições 

institucionais e suas regras, o que pode gerar um comportamento transgressor das 

leis vigentes (ou como ainda denominam alguns autores, a delinquência).  

 
 
A delinquência está associada à aventura: roubo, trapaça, manipulação e 
agressão como expressão de virilidade (agressividade, estupro); como 
expressão de poder e delimitação de área (prova de coragem e defesa da 
honra); além de vandalismo, vagabundagem, consumo de bebida e cigarro, 
jogo ilegal e outras formas de má conduta segundo as regras sociais 
vigentes. (MELO; ASSIS, 2013, p.118). 
 
 

São estes comportamentos que levam centenas de jovens anualmente a 

cometer diversas infrações e responderem aos processos judiciais. Porém, os 

resultados desses comportamentos têm consequências difíceis de dimensionar. 
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A criminalidade implica danos de todos os tipos para a sociedade. Em 
primeiro lugar, as vidas perdidas. [...] Por outro lado, a criminalidade 
representa custos para o conjunto da sociedade relacionados ao sistema de 
saúde, segurança e judiciário. (SEN; KLIKSBERG, 2010, p.262). 
 
 

Entretanto, mesmo trazendo prejuízos e custos altíssimos para os governos e 

a sociedade de forma geral, as estratégias de combate ao aumento e aos danos 

causados pela violência, com frequência, são pensadas e executadas com base em 

mitos. De acordo com Sen (2010), os gestores das políticas de segurança tratam a 

violência e a criminalidade como questão de polícia, enrijecendo as leis e 

aumentando as penas, porém esse primeiro mito da necessidade de leis mais 

severas não tem sustentação diante dos fatos, pois nos países onde houve a 

aplicação da “tolerância zero”, baseados na teoria da “janela quebrada” de Wilson e 

Kelling, na prática concretizou-se “uma guerra contra os sem-teto, os mendigos, as 

infrações menores [...]” (SEN; KLIKSBERG, 2010, p.266). 

Somam-se a isso as difíceis condições de funcionamento das polícias, com 

precárias estruturas e equipamentos, formação inadequada e insuficiente, que 

favorecem a corrupção e o envolvimento com grupos do crime organizado, além da 

formação de grupos de extermínio dentro das corporações. 

Na contramão dessa forma de combate à criminalidade, Sen (2010) recorre 

ao exemplo da Nicarágua, que apresentava números alarmantes e epidêmicos de 

violência, mas adotou formas de combate voltadas à prevenção e à aproximação 

das forças policiais com a população. Desse modo, 

 
 
Em vez da opção por endurecer a legislação, uma das estratégias utilizadas 
foi intensificar uma relação ativa entre a polícia e a comunidade. Outra delas 
foi a abertura de oportunidade de trabalho e desenvolvimento artístico e 
vocacional nas prisões. Criaram-se, entre outros programas, comitês de 
prevenção ao crime, com participação do governo, meios de comunicação, 
setor privado e integrantes das maras [gangues], voltados para o 
oferecimento de oportunidades àqueles que deixassem os bandos (SEN; 
KLIKSBERG, 2010, p.273). 
 
 

Porém, esse caminho, de envolvimento da população e de envolvimento das 

polícias com as comunidades, além do investimento na formação do preso para a 

vida em sociedade, após a prisão, é longo e necessita de um tempo considerável 

para apresentar resultados mais expressivos e isso acaba por desfavorecer uma 

aceitação e a adoção dessas medidas. 
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Na tentativa de reduzir as taxas de violência no Brasil, vivenciamos 

atualmente a investida forte no Congresso Nacional na adoção de medidas de 

recrudescimento das leis, de revogação do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

apontada até por órgãos internacionais, como uma das leis mais avançadas do país, 

desde a Constituição de 1988.  

A lei existe, define padrões e ações que devem ser efetivados pelo Estado, 

para o funcionamento do Sistema Socioeducativo, todavia, o que tem se evidenciado 

é o descumprimento dessa lei pelo poder público, como foi exemplificado com os 

dados a respeito do número de jovens vítimas de homicídios nas unidades de 

privação de liberdade no país (21 socioeducandos mortos apenas no ano de 2012), 

situação na qual o Estado tem a tutela dos jovens, ou seja, a obrigação de garantir 

sua segurança e desenvolvimento saudável. 

 O descumprimento da lei é mais evidente quando nos aproximamos da 

realidade do estado do Rio Grande do Norte, diante do caos instalado nos últimos 

anos, que culminou na interdição de uma das principais unidades de internação do 

estado. Este quadro no RN é apresentado a seguir, na continuação da discussão a 

respeito da situação do sistema socioeducativo atualmente. 

 

2.3.1 Cenário do Sistema Socioeducativo no Rio Grande do Norte 

 

Diante desse panorama nacional, devemos situar o debate e essa revolução 

normativa no estado do Rio Grande do Norte, apontando de que forma essas 

transformações no contexto legislativo nacional interferiram e ainda produzem seus 

efeitos na conjuntura local. 

Segundo dados da Fundação Estadual da Criança e do Adolescente 

(FUNDAC, 2014a), o Sistema Socioeducativo no Rio Grande do Norte foi implantado 

em 1979, ainda sob as diretrizes do Código de Menores. Porém, após a Constituição 

de 1988 e a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), o 

atendimento socioeducativo no estado deveria se adequar ao formato estabelecido 

pelas novas leis, permanecendo sob a responsabilidade da FUNDAC, autarquia 

estadual que tem o dever de atuar como ente público no território do RN. 

Fundada sob o nome de Fundação do Bem Estar Social do Rio Grande do 

Norte, em 1973, a FUNDAC passou a ser denominada Fundação do Bem Estar do 

Menor em 1980, por meio de Decreto, para apenas em 1994 receber a denominação 
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e atribuição atuais de Fundação Estadual da Criança e do Adolescente 

(FUNDAC/RN). 

Inicialmente a FUNDAC era responsável pelo atendimento a todos os 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas tanto nas 

modalidades de internação quanto nas medidas em meio aberto. Porém, todas as 

modificações na denominação também exigiram mudanças na execução do 

atendimento ao socioeducando, pois a FUNDAC passou a atender apenas aos 

adolescentes e jovens privados ou com restrição de liberdade, além de subsidiar os 

municípios por meio de ação complementar na defesa dos direitos de crianças e 

adolescentes em situação de risco pessoal ou social. 

Sendo assim, atualmente o Sistema Socioeducativo Estadual mantém apenas 

as unidades de internação provisória, semiliberdade e internação, para adolescentes 

do sexo masculino e feminino em estruturas diferenciadas – nos Centros 

Educacionais (CEDUC’s). 

De acordo com o último “Levantamento Anual Dos/As Adolescentes Em 

Cumprimento De Medida Socioeducativa – 2012” (BRASIL, 2013a), publicado pela 

Coordenação Geral do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, da 

Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente que 

compõe a Secretaria de Direitos Humanos, em 2012 o Sistema Socioeducativo do 

RN está diminuindo a taxa de atendimento a adolescentes e jovens em regime 

fechado (com idades entre 12 e 21 anos), em privação de liberdade, de 152 em 

2008 para 70 em 2012 – na proporção de 0,1 socioeducandos em regime fechado 

para cada 1000 adolescentes no Estado. 

Todavia, essa diminuição nos números das modalidades de medidas 

socioeducativas em meio fechado não representam a redução real da autoria de 

atos graves, ou reincidências, tendo em vista que os números de internação 

reduziram, principalmente, devido à crise na qual o Sistema Socioeducativo Estadual 

se encontra27, diante da inadequação das unidades de atendimento, da ausência de 

servidores suficientes e de capacitação dos profissionais que atuam no sistema – 

                                                           
27 “Nos termos da Decisão Interlocutória exarada pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 3ª 
Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Natal, Doutor Homero Lechner de Albuquerque, nos 
autos do Processo nº 0108149-70.2014.820.0001, foi instalado no dia 25 de março de 2014 na 
Fundação Estadual da Criança e do Adolescente – FUNDAC/RN, o processo de Administração 
Judicial, com a nomeação e posse de Kalina Leite Gonçalves, Interventora Judicial, conforme 
publicação de ato administrativo da Excelentíssima Senhora Governadora do Estado publicado no 
DOE nº 13.159, edição de 25/03/2014” (FUNDAC, 2014a).  
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parte considerável dos profissionais que estão em atividade na FUNDAC é idosa, 

com formação e vivência da época da FEBEM e do Código de Menores. 

 
 

No entanto, o MP fez um levantamento onde existem mais de mil servidores 
na Fundação e que também existem aproximadamente 270 cargos 
comissionados, mas que “por uma questão de politicagem gerou uma crise 
administrativa e de autoridade, onde o presidente dá as ordens e ninguém 
cumpre. Se um coordenador de unidade dá outra ordem, não é obedecido. E 
por último a interferência por influência política do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB), que foi pesquisado pelos fiscais do MP junto 
aos servidores e ao sindicato que é quem coloca e retira os cargos”. 
(FELIPE, 2013) 

 
 

A situação da FUNDAC tem sido debatida publicamente há anos, com a 

denúncia de inúmeras situações de irregularidades e interferência de políticos no 

funcionamento da instituição. Como apontou o MP, já em 2013, a questão não era 

tanto a ausência de servidores, pois a Fundação tem quadro para a realização do 

atendimento socioeducativo, além de outras atividades que desenvolve. Porém, o 

problema está na lotação desses profissionais, pois muitos estão à disposição em 

outras secretarias do governo estadual (NATAL, 2013). 

 Identifica-se ainda que, atual estrutura mantida pela autarquia corresponde a 

08 unidades de atendimento a socioeducandos privados ou com restrição de 

liberdade, sendo 01 destinada às adolescentes e jovens do sexo feminino (Centro 

Educacional – CEDUC Padre João Maria, em Natal), 02 unidades mistas e 05 para 

adolescentes e jovens do sexo masculino, distribuídas pelo estado do RN, nas 

cidades de Natal (CEDUC Nazaré), Parnamirim (CEDUC Pitimbú28), Caicó (CEDUC 

Caicó) e Mossoró (CEDUC Santa Delmira), além dos Centros Integrados de 

Atendimento (CIAD) situados em Natal e Mossoró. 

Quanto à capacidade de atendimento dessas unidades, de acordo com a 

Fundação, a Unidade de Pronto Atendimento, que funciona no complexo do CIAD 

tem capacidade para 15 adolescentes; a internação provisória do CIAD tem 

capacidade para 30 adolescentes; o CEDUC Nazaré comporta até 20 adolescentes; 

                                                           
 
28  O CEDUC Pitimbú passou por uma reforma estrutural recentemente, devido à Intervenção, e 
aguardou durante o ano de 2015, a contratação da equipe técnica para poder retomar as atividades e 
voltar a atender os adolescentes e jovens, que atualmente estão sendo encaminhados para os 
CEDUC’s de Mossoró, Caicó, ou para cumprir medidas socioeducativas em meio aberto (Liberdade 
Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, cumulativamente), como permite o Art. XX da Lei 
12.594/2012. As internações no CEDUC Pitimbú foram retomadas em 21 de dezembro de 2015, mas 
apenas parcialmente, com vagas para 36 socioeducandos inicialmente. 
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o CEDUC Padre João Maria atende até 10 adolescentes (do gênero feminino) 

concomitantemente; o CEDUC Pitimbú tem capacidade para 72 adolescentes. 

De acordo com a equipe do Centro de Referência dos Direitos Humanos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CRDH/UFRN), o CEDUC Pitimbú foi 

reformado, mas ainda não está dentro dos padrões exigidos pelo SINASE 

(CAVALCANTE, 2015), por essa razão o alvará de funcionamento foi entregue pelo 

Corpo de Bombeiros e dos demais órgãos competentes, como a Vigilância Sanitária, 

em dezembro de 2015 e este Centro Educacional foi reaberto no dia 21 do mesmo 

mês, porém para funcionar apenas uma pequena área, que terá capacidade para 36 

socioeducandos, porém inicialmente serão recebidos 10 adolescentes (DOURADO, 

2015).  

Além dessas estruturas (unidades de atendimento) os estados devem formar 

ouvidorias, comissões intersetoriais, colegiados e os Planos Estaduais de 

Atendimento Socioeducativo, para que possam executar as medidas 

socioeducativas adequadamente. Entretanto, de acordo com os dados do 

“Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Conflito com a Lei – 2012” (BRASIL, 

2013a), no RN não existe a Ouvidoria do Sistema Socioeducativo, ficando sob a 

responsabilidade das Delegacias Especializadas de Atendimento ao Adolescente 

(DEA) ou da Delegacia de Defesa da Criança e do Adolescente (DCA) ou ainda do 

Ministério Público, o recebimento das queixas e apuração dos fatos, que envolvam 

violação dos direitos dos socioeducandos nas unidades de atendimento.  

Estes órgãos têm substituído a Ouvidoria, que deveria ter a atribuição de: 

escuta, espaço de participação e informação dos adolescentes, recebimento de 

denúncias e devidos encaminhamentos. 

No RN, a 1ª Vara da Infância e da Juventude desempenha a função de 

fiscalizadora do funcionamento das unidades de atendimento socioeducativo, nos 

dois regimes (aberto e fechado). De acordo com a Assistente Social Neurizete 

Nogueira, que atuou na Vara da Infância da Comarca de Natal durante 

aproximadamente 10 anos, a fiscalização diz respeito a 

 
 
[...] identificar nas unidades, tanto no meio fechado como no meio aberto, o 
artigo 94 e 124 que falam, um fala da instituição, da entidade com o 
adolescente e os direitos do adolescente dentro dela. Então, se você olhar o 
ECA, são esses dois artigos. Então, basicamente, do 90 ao 94 e o 124. 
Baseado naqueles dados que estão ali, aí eu ia ver se os direitos deles 
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estão sendo reconhecidos, se estão sendo respeitados e tudo mais. 
(NOGUEIRA, 2015)  
 
 

Os artigos 94 ao 124 do ECA definem as obrigações das entidades que 

desenvolvem programas de internação para adolescentes, bem como define as 

atribuições do Judiciário, do Ministério Público e dos Conselhos Tutelares, nas 

fiscalização destas entidades, às quais também podem ser aplicadas medidas, se 

descumprirem as exigências legais para seu funcionamento – estas medidas vão 

desde uma advertência ao fechamento das unidades e cassação dos registros. 

Além dessa atribuição, de acompanhar e fiscalizar o funcionamento das 

unidades de atendimento aos socioeducandos, por meio de visitas – no meio 

fechado a cada 02 meses e no meio aberto semestralmente – e a elaboração de 

relatórios, a 1ª Vara da Infância e Juventude em Natal realiza o Programa de 

Execução de Medidas Socioeducativas, participando do processo socioeducativo, 

após o julgamento e sentença do adolescente. 

Outra exigência da Lei 12.549/2012, que visa contribuir com a execução e 

acompanhamento das medidas socioeducativas por todas as instituições envolvidas, 

é a aprovação dos Planos Estadual e Municipal de Atendimento Socioeducativo, que 

estava prevista até novembro de 2014 (quando completou 360 dias da aprovação do 

Plano Decenal Nacional de Atendimento Socioeducativo), mas em todo o país, 

apenas 15 Estados possuíam Planos Decenais de Atendimento Socioeducativo até 

2014, e o RN passou a figurar nesse rol apenas no final deste ano, pois a fase de 

elaboração perdurou de 2013 ao ano de 2014, para que fosse aprovado pelo 

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONSEC), 

por meio da publicação da Resolução nº101, de 11 de dezembro de 2014. 

A elaboração do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, assim como 

foi com o SINASE e o Plano Nacional, resultou de um processo de construção 

coletiva, no qual diversos atores se empenharam em produzir seu conteúdo, por 

meio da obtenção e organização dos dados mais relevantes a respeito da história e 

da situação atual do Sistema Socioeducativo no estado do RN e em cada município 

que realiza o atendimento aos socioeducandos, tanto no regime fechado quanto no 

meio aberto. 

Participaram desse momento as Varas da Infância e Juventude da Comarca 

de Natal, o Ministério Público (Promotoria do SUAS), a FUNDAC, a Secretaria 
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Municipal de Trabalho e Assistência Social de Natal e a equipe do Serviço de 

Medidas Socioeducativas, o Núcleo de Medidas Socioeducativas de Parnamirim, 

representantes do Observatório da População Infanto-Juvenil em Contextos de 

Violência (OBIJUV/UFRN), o Centro de Referência dos Direitos Humanos 

(CRDH/UFRN), as Secretarias de Planejamento e de Finanças do Estado do RN, 

bem como foram convidados representantes da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, que prestaram assessoria ao Grupo de Trabalho que 

construiu o Plano Estadual. 

Também não há no RN a Comissão Intersetorial e o Colegiado 

Interinstitucional, assim como também não é utilizado o Sistema de Informação para 

a Infância e Juventude (SIPIA - SINASE), sistema que prevê a integração nacional 

da informação no Sistema Socioeducativo, viabilizando o acesso às informações 

institucionais nos diferentes órgãos que atuam no Sistema (Judiciário, Ministério 

Público, Defensoria, Secretarias e Unidades de Atendimento). 

Sendo assim, o sistema socioeducativo no RN apresenta o seguinte formato 

de atendimento ao adolescente que comete ato infracional: o adolescente é 

apreendido pela polícia, levado à delegacia, autuado e encaminhado aos pais, ou a 

uma Unidade de Acolhimento quando não forem localizados os seus responsáveis, 

nos casos onde foram cometidos atos mais leves. Nesse caso, o adolescente é 

liberado pelo Promotor, com a data de sua Audiência de Apresentação definida e 

agendada na 3ª Vara da Infância e Juventude. 

Se o adolescente foi autuado por um ato mais grave, é encaminhado ao 

Promotor (saindo da fase policial para a fase ministerial), para ser ouvido, na 

audiência de Oitiva, e avaliado se será oferecida a denúncia ao Juiz e feita à 

representação, ou ainda se será concedida a remissão29 com aplicação ou não de 

medida socioeducativa. Essa fase ministerial também conta com a participação da 

família. 

O representante do Ministério Público pode ainda requerer a Internação 

Provisória, para que o adolescente aguarde seu julgamento, sendo assim 

encaminhado ao CIAD, onde deverá permanecer por um prazo máximo de 45 dias. 

                                                           
29A Remissão é definida como ato que ocorre antes do início do “procedimento judicial para apuração 
de ato infracional, [no qual] o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como 
forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto 
social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato 
infracional” (Art.126, ECA, 1990). Por meio de Remissão, não podem ser aplicadas as medidas de 
restrição ou privação de liberdade. 
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Porém, é bastante comum os adolescentes excederem esse tempo na Internação 

Provisória, “tem vezes que ultrapassa a medida, o tempo, os 45 dias da Internação 

Provisória” (NOGUEIRA, 2015). Ou seja, os adolescentes sofrem a violação de seus 

direitos já nas primeiras etapas do processo socioeducativo. 

Após esse período e terminada a fase ministerial, tem início a fase judicial, na 

qual o adolescente é intimado a participar da Audiência de Apresentação, com a 

presença de um Juiz da Infância e Juventude, um Promotor de Justiça, um Defensor 

Público e seus responsáveis. Nessa mesma audiência pode ser aplicada a Medida 

Socioeducativa mais adequada, ou ainda pode ser agendada nova audiência (de 

Continuação) para que sejam ouvidas as testemunhas e sejam colhidas novas 

informações, para a melhor aplicação da sentença. 

 Se for definida uma medida socioeducativa em meio aberto, o adolescente é 

encaminhado ao Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 

Medidas Socioeducativas de Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade 

Assistida, ou se for sentenciado a cumprir uma Internação, ou Semiliberdade, o 

socioeducando é levado direto para as Unidades da FUNDAC. 

De acordo com os dados apresentados pela FUNDAC ao jornal Tribuna do 

Norte (2015), com a contribuição do Centro Estadual de Direitos Humanos, entre os 

anos 2000 a 2013, no RN foram expedidas 4.493 medidas em meio aberto, 2.300 

medidas de semiliberdade, 3.175 internações e 3.356 internações provisórias. O 

gráfico abaixo demonstra o que representa cada medida em termos percentuais. 

 

GRÁFICO 2 – Medidas socioeducativas aplicadas no RN (2000-2013) 

 

 

Fonte: Conselho Estadual de Direitos Humanos e da Cidadania do RN (COEDHUCI) e FUNDAC/RN 
(TRIBUNA DO NORTE, 2015). 
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 De acordo com os dados levantados pela FUNDAC, ainda existe forte 

tendência à aplicação da medida de Internação no estado. Apesar de o SINASE 

recomendar a prioridade na aplicação e fomento das medidas em meio aberto, estas 

não representam mais de 45 % do total de medidas aplicadas, considerando que a 

grande maioria dos atos infracionais praticados são análogos à prática do roubo – 

como pode ser observado no Gráfico 3. 

 

GRÁFICO 3 – Atos infracionais cometidos no RN em 2014. 

 

 

Fonte: Conselho Estadual de Direitos Humanos e da Cidadania do RN (COEDHUCI) e FUNDAC/RN 
(TRIBUNA DO NORTE, 2015). 

 

Apesar de ter sido o segundo ato mais praticado por adolescentes no ano, o 

homicídio tem nos jovens suas maiores vítimas, pois nesse mesmo ano de 2014 

foram cometidos aproximadamente 1.700 homicídios, dos quais 534 vítimas eram 

jovens com idades até 21 anos. Além disso, a prática do homicídio por adolescentes 

regularmente gera a aplicação da medida de Internação – com julgamento mais 

célere e uma punição mais severa, na qual o jovem fica privado de liberdade, 

cumprindo sua sentença em Centros Educacionais. Enquanto os adultos que 

praticam homicídios, quando são identificados (que é a minoria dos casos), têm 

passado anos sem julgamento, devido ao caos no Sistema Penitenciário do Estado, 

que mantém mais da metade dos presos sem julgamento (O MOSSOROENSE, 

2014). 

 A determinação das Internações tem como agravante o fato que, os 

adolescentes e jovens do gênero masculino de Natal, que recebem as sentenças 

para o cumprimento de Internação, estão sendo direcionados para os municípios de 

Mossoró e Caicó, desde o início da interdição total do CEDUC Pitimbú. Isso tem 
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provocado um desgaste para as famílias, principalmente para aquelas que não têm 

condições de ir até esses municípios visitar os seus adolescentes toda semana, 

além de configurar uma desobediência às orientações do SINASE, que determina 

que o cumprimento das medidas socioeducativas deva ser realizado próximo ao 

local de moradia dos socioeducandos e suas famílias. 

 Nesta conjuntura de dificuldades e violações na garantia e efetivação dos 

direitos dos socioeducandos observa-se a desobediência ao 9º Princípio do SINASE, 

que determina o 

 
 
Respeito à capacidade do adolescente de cumprir a medida; às 
circunstâncias; à gravidade da infração e às necessidades pedagógicas do 
adolescente na escolha da medida, com preferência pelas que visem ao 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. (BRASIL, 2006, 
pp.25-31). 
 
 

Além da capacidade para cumprir a medida socioeducativa, e todas as 

demais questões que devem ser avaliadas para a determinação da modalidade de 

medida socioeducativa a ser cumprida, é importante e preferível que seja garantido 

o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Com a situação atual do 

sistema socioeducativo no RN, em relação às medidas socioeducativas em meio 

fechado na capital, esse princípio não está sendo respeitado.  

Também não é obedecido o 12º princípio do SINASE, que determina a 

municipalização do atendimento socioeducativo nos dois regimes. Obrigar os jovens 

a cumprir as medidas socioeducativas de Internação em municípios que estão 

distantes mais de200km da sua cidade de residência, a exemplo da cidade de 

Mossoró, que está 281km da capital, é um exemplo claro do descumprimento deste 

princípio pelo Estado. 

Até novembro de 2015, o CEDUC Pitimbú estava em fase de conclusão das 

obras de reforma e construção de novas estruturas, como a quadra de esportes, 

havia realizado a seleção da equipe para atuar nesta unidade, a qual se encontrava 

em treinamento. A FUNDAC, responsável pelo funcionamento das unidades de 

internação, estava buscando atuar de acordo com o Plano de Segurança das 

Unidades de Internação e o Projeto Político Pedagógico da instituição, para tentar se 

adequar às exigências das normativas que regem o Sistema Socioeducativo, dentre 

elas, a municipalização das medidas. 
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A municipalização do atendimento socioeducativo não obriga a adequação 

apenas dos estados, em relação às medidas do regime fechado, pois todas as 

esferas que devem executar as medidas socioeducativas nos diferentes regimes 

(fechado e aberto) precisam obedecer a este Princípio.  

Além disso, deve-se obedecer às recomendações para a efetivação da 

universalização do atendimento, a construção/reconstrução de projetos de vida, o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, que têm maiores possibilidades 

de serem alcançados, de forma mais adequada, e de se efetivar, por meio da 

municipalização das medidas socioeducativas, especialmente as medidas de 

Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, que após a Resolução 

do SINASE (2006), passaram a ser de responsabilidade dos municípios. 

Assim, foram promovidas no município do Natal uma série de transformações 

na implementação do Sistema Socioeducativo Municipal, bem como na política de 

assistência social local. 

 
 
Por um lado, priorizou-se a municipalização dos programas de meio aberto, 
mediante a articulação de políticas intersetoriais em nível local, e a 
constituição de redes de apoio nas comunidades, e, por outro lado, a 
regionalização dos programas de privação de liberdade a fim de garantir o 
direito à convivência familiar e comunitária dos adolescentes internos, bem 
como as especificidades culturais (BRASIL, 2006, p.14). 
 
 

De acordo com o SINASE, a municipalização do atendimento no âmbito do 

sistema socioeducativo é um dos princípios reafirmados em 2006 e em 2012 – na 

Resolução nº119 do CONANDA e na Lei nº 12.594, respectivamente – e consiste na 

realização do atendimento inicial ao adolescente autor de ato infracional, bem como 

na execução das medidas em meio aberto, nas quais se deve realizar o atendimento 

socioeducativo, a construção e efetivação do Plano Individual e Familiar de 

Atendimento (PIA) com o socioeducando e sua família, preferencialmente no limite 

geográfico do município onde reside. 

Esta é uma forma de compreensão de território, delimitado geograficamente, 

que visa fortalecer o contato da comunidade e da família com o socioeducando e o 

seu protagonismo, priorizando e enfatizando a importância e obrigatoriedade da 

intervenção municipal diante da população juvenil em conflito com a lei.  

Esta obrigatoriedade da intervenção municipal nas ações de atenção e 

proteção social ao adolescente/jovem em conflito com a lei foi analisada tendo como 
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cenário o município do Natal (espaço definido para realização da pesquisa social 

que fundamentou este trabalho), constituindo assim, os capítulos seguintes, 

trazendo neste sentido o perfil da juventude autora de atos infracionais no município, 

além da avaliação da efetividade das medidas socioeducativas nesse território. 
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3 JUVENTUDE EM CONFLITO COM A LEI E O SISTEMA SOCIOEDUCATIVO EM 

NATAL 

 

A cidade do Natal, capital do Rio Grande do Norte, foi fundada pelos 

portugueses em uma data bastante simbólica para os cristãos – 25 de dezembro de 

1599 – por essa razão recebeu esse nome em homenagem à comemoração dos 

católicos, do dia do nascimento de Jesus Cristo, o dia de Natal. Os objetivos de sua 

fundação estão ligados às necessidades de defesa, daquela que seria estabelecida 

como colônia portuguesa (SOUZA, 2013), pois sua localização estratégica, em 

relação à proximidade com a Europa e a África, estando às margens do Oceano 

Atlântico, posição que facilitaria a entrada de invasores no território. 

À época de sua fundação, a cidade ficou delimitada pelos setores conhecidos 

atualmente como Praia do Meio, Ribeira, Cidade Alta, até o viaduto do Baldo e o Rio 

Potengi. Foram construídos, nesse período, alguns monumentos característicos do 

período colonial, como a Igreja Matriz, antiga Catedral da cidade e o Palácio do 

Governo (SOUZA, 2013), conservados, praticamente, com a mesma arquitetura da 

época de sua construção. 

 

FIGURA 2 – Cidade de Natal, em 1908. 

 

 

Fonte: Anuário de Natal, 2014. 
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 No século XX a cidade vive os principais momentos de expansão e 

intervenção urbana. São realizadas obras de saneamento, estudos e investimentos 

em saúde pública e higienização, além de transporte público, com a chegada do 

bonde no bairro da Ribeira. 

 
 
A história da cidade dos potiguaras, tem na década de 1920 e anos 
seguintes, uma grande intervenção urbana. A partir desta época, Natal 
começa a ser delineada como um espaço urbano com todas as suas 
contradições. A idealização de um plano geral de sistematização faz da 
década de 1920 um marco na história urbanística de Natal. (NATAL, 2014, 
p.21). 
 
 

 Após essa década, a cidade viveu outro período de forte expansão e 

crescimento populacional, em meados dos anos de 1940, durante a 2ª Guerra 

Mundial, quando a população da cidade aumentou em 100%, devido à presença dos 

militares americanos, que montaram uma base aérea de apoio no município de 

Parnamirim, diversos empreendimentos de apoio, gerando a necessidade de mão-

de-obra para as construções e mobilizando fortemente o comércio local (SILVA, 

2008). Nesse período a cidade ficou conhecida como Trampolim da Vitória, esquina 

do continente. 

Atualmente, Natal é reconhecida nacionalmente por suas paisagens turísticas 

e seu clima tropical. Tem como símbolos a flor Xanana, o Morro do Careca (na praia 

de Ponta Negra), o Forte dos Reis Magos e as paisagens formadas por sua orla, 

manguezais e dunas. Além disso, possui dois Parques Ambientais – o Parque das 

Dunas e o Parque Dom Nivaldo Monte – áreas de preservação ambiental, que juntas 

ocupam uma área de mais de 1.300 hectares, e constituem as Áreas de 

Preservação Permanente (APP) da cidade, que ainda conta com 10 Zonas de 

Proteção Ambiental (como podem ser observadas no mapa anexo). 

 Pode-se observar que as 04 regiões administrativas da cidade possuem 

Zonas de Proteção Ambiental e estão cercadas por edificações (habitações e 

empreendimentos comerciais). Essa aproximação das edificações com essas áreas 

de proteção ocasionam diversos problemas, como a ocupação indevida dessas 

áreas, a construção inadequada e o aumento dos riscos de desabamentos e 

alagamentos na cidade – a exemplo do desabamento de uma grande massa de terra 

na ZPA 10, no bairro de Mãe Luíza, na zona Leste, em junho de 2014, que deixou 
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80 famílias desabrigadas, devido à interdição de suas casas após a cratera que se 

abriu no solo com o efeito das chuvas30. 

 É possível ainda observar no mapa da cidade (anexo) toda a extensão 

territorial da cidade, que de acordo com as informações oficiais 

 
 
A cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte possui uma extensão 
territorial de aproximadamente 168,53Km² e uma população estimada de 
853.928 habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE (2013). Compõe uma região metropolitana com outros 
dez municípios: Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, Nísia 
Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, São José do Mipibu, Vera 
Cruz e Maxaranguape. (NATAL, 2014, p.17). 
 
 

Natal é composta por 04 regiões administrativas (instituídas pela Lei municipal 

3.878/1989 e definidas por suas características geomorfológicas) e 36 bairros, 

distribuídos da seguinte forma: 07 bairros na Zona Norte; 07 bairros na Zona Sul; 12 

bairros na Zona Leste e; 10 bairros na Zona Oeste. O bairro mais antigo da capital é 

o Parque das Dunas (criado por decreto em 1977) e a maioria dos outros bairros foi 

criada apenas em 1993, sendo o mais recente o bairro Planalto (na Zona Oeste) 

criado em 2002 (OLIVEIRA, 2012).  

De acordo com os dados do Anuário de Natal (2014), a zona administrativa 

com a maior taxa de crescimento populacional é a Zona Norte (2,52% entre os anos 

2000 e 2010, enquanto as zonas Sul e Oeste cresceram em média 0,7 a 1,2%, 

respectivamente e a Zona Leste apresentou declínio de 0,08%). Os bairros mais 

populosos da cidade, de acordo com as estimativas do IBGE apresentadas pela 

Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB/Natal), são: Nossa Senhora da 

Apresentação (com estimativa de 94.150 habitantes, em 2013), em seguida, 

Pajuçara (com 68.490 habitantes, em 2013) e Lagoa Azul (com 66.200 habitantes, 

em 2013), ambos localizados na Zona Norte, além do bairro Felipe Camarão (55.084 

habitantes, em 2013), situado na Zona Oeste da cidade. 

Além de concentrarem o maior número de habitantes, as regiões Norte e 

Oeste destacam-se também pela maior concentração de crianças e jovens na 

pirâmide etária, pois estão fortemente caracterizadas pelo “processo de migração 

                                                           
30Após fortes chuvas que caíram na cidade durante o mês de junho de 2014, ocorreu um grande 
deslizamento de terra, que interditou uma das avenidas da orla de Natal, no bairro de Mãe Luíza. 
Porém, o fato mais grave foi a abertura de uma cratera na Rua Guanabara, no bairro de Mãe Luíza, 
que provocou a interdição de 100 casas, em Areia Preta e Mãe Luíza, e de várias ruas nas 
proximidades do local (INTERTV, 2014). 
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seletivo”, que marca o desenvolvimento de Natal, na qual 11% dos moradores dos 

setores periféricos constituem-se de imigrantes, os quais viviam em condições mais 

adversas das que encontraram na cidade – é nessas regiões administrativas onde 

estão os bairros mais pobres e periféricos da cidade, com índices que “corrobora a 

teoria de que regiões pobres apresentam pirâmides de bases alargadas e ápices 

estreitos, conjugação de fecundidade e mortalidade mais elevadas” (OLIVEIRA, 

2012, p.48). 

Estima-se que, segundo estatísticas do IBGE (MDS, 2013), a população da 

cidade correspondia ao total de 862.044 habitantes em 2014, a maior parte residente 

nas Zonas Norte e Oeste (em média 338 mil e 228 mil habitantes, respectivamente). 

Assim, Natal ocupa o 19º lugar das cidades mais populosas do país e com 

significativo aumento das taxas populacionais. 

Além de concentrarem as maiores taxas populacionais, as zonas Norte e 

Oeste também apresentam os Índices de Desenvolvimento Humano (IDHM) mais 

baixos, diante do número de famílias com renda mensal de até um salário mínimo, 

existência de conjuntos de unidades habitacionais sem a oferta de serviços públicos 

essenciais e com ocupações irregulares, que constituem os chamados 

“Aglomerados Subnormais” 31. (NATAL, 2014, p.100) 

Do total da população, 13,01% vivem em situação de extrema pobreza, de 

acordo com dados do IBGE no Censo Demográfico 2010 (MDS, 2013), dos quais 

mais de 31 mil pessoas ocupam “aglomerados subnormais” na Zona Norte, 

aproximadamente 23 mil na Zona Oeste e pouco mais de 22 mil na Zona Leste. 

Considerando o número de habitantes por Zona administrativa da cidade, identifica-

se que existem proporcionalmente mais pessoas em situação de habitação irregular 

na Zona Leste de Natal, que apresenta, assim como a Zona Oeste, mais de 06 mil 

domicílios ocupados dessa forma, como pode ser observado na Figura 03 – Mapa 

de Natal (NATAL, 2014). 

 Isso significa dizer que, dos aproximadamente 860 mil habitantes, 87 mil 

vivem em situação de pobreza, representada pela “negação de oportunidades [...] 

para gozar de dignidade, de autoestima, do respeito dos outros” que deve ser 

                                                           
31  Aglomerados subnormais são “o conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais 
caracterizadas por ausência de título de propriedade e pelo menos uma das características abaixo: - 
irregularidade das vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes e/ou - carência de serviços 
públicos essenciais (como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação 
pública)” (IBGE, 2015), também são conhecidos como favela, comunidade, vila, mocambo, entre 
outros. 
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compreendida como algo que está para além da “falta de rendimentos” (OLIVEIRA, 

2012, p.13). 

 A pobreza de riquezas materiais gera diferentes questões, além da ausência 

de condições para atender as necessidades básicas como alimentação, moradia e 

boas condições de saúde. Como afirma Sen (2010), 

 
 
Na verdade, o fato mais marcante é o de que, com muita frequência, as 
mesmas pessoas que são pobres em termos de riqueza material sofrem 
também de analfabetismo, trabalham duramente sob condições terríveis, 
não têm poder político, não têm acesso a advogado e são chutadas pela 
polícia. (p.37) 
 
 

Essa é a realidade de pelo menos 13% da população natalense, diante dos 

mais de 104 mil moradores de domicílios particulares permanentes32 em situação de 

extrema pobreza. Neste índice, não está inserido o número de pessoas em situação 

de rua, que sobrevivem de diversas atividades e dormem nas praças, construções 

abandonadas e, alguns poucos, que ocupam as 58 vagas – 50 para homens e 08 

para as mulheres – oferecidas pelo Albergue da cidade, administrado pela 

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) de Natal. 

 A população em situação de extrema pobreza vive, na maioria, em domicílios 

considerados pelo poder público, como subnormais. São residências provenientes 

da ocupação ilegal de determinadas áreas da cidade, como as comunidades do Fio 

(na Cidade da Esperança) e do Mosquito (nas Quintas), que estão demarcados no 

Mapa da Figura 03, nos números 31 e 36, respectivamente. 

                                                           
32  Domicilio particular permanente é todo “Domicílio construído para servir, exclusivamente, à 
habitação e, na data de referência, tinha a finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas” 
(IBGE, 2011, p.18) 
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FIGURA3 – Mapa dos Aglomerados Subnormais em Natal

 

Fonte: NATAL, 2014, p.101. 
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De acordo com o mapa dos aglomerados subnormais de Natal, a zona oeste 

concentra a maior incidência desse tipo de moradia, com 16 setores distribuídos 

entre os bairros, com maior incidência nos bairros Quintas, Bom Pastor e Felipe 

Camarão. Estes bairros também apresentam altas taxas de vulnerabilidade, com 

forte incidência de violência e risco social. 

Segundo Oliveira (2012, p.14), a população natalense é “formada, em grande 

parte, de migrantes em busca de trabalho [...] que vivem nos bairros periféricos da 

cidade [...]”, muitos deles encontram-se em situação de pobreza, desempregados ou 

inseridos de forma precária no mercado de trabalho, em um processo de “inclusão 

injusta” 33. 

Quanto aos principais índices do município, segundo o Diagnóstico do 

Ministério de Desenvolvimento e Social e Combate à Fome (MDS, 2013) identifica-

se uma taxa de mortalidade de 13,13 mortes para cada mil nascimentos em 2012, 

tendo como agravante a redução de aproximadamente 27% da cobertura das 

equipes de atenção básica à população, sendo reduzida de 65,3% em 2008 para 

38,5% de cobertura em 2012. 

Natal apresenta também a taxa de 3,5% das pessoas de referência do 

domicílio desempregadas – maior que a taxa nacional, que é de 3,0%. Além disso, 

18,3% da população com mais de 16 anos está inserido informalmente no mercado 

de trabalho – são aproximadamente 63 mil natalenses trabalhando sem carteira 

assinada. 

Acrescenta-se a essas características, o fato que na última década esta 

cidade tem recebido destaque, por ter deixado de ser uma das cidades com boa 

qualidade de vida e o ar mais puro das Américas, para figurar nas primeiras 

posições dos diagnósticos nacionais e internacionais dos índices de violência letal. 

O Rio Grande do Norte, e especialmente sua capital, Natal, tem 

acompanhado a trajetória de alguns estados brasileiros, atualmente, apresentando 

como um dos fatores que se destacam na sua caracterização, o aumento dos 

índices de violência publicados no Mapa da Violência (MV), especialmente no 

MV/2013 que traz o tema “Homicídios e Juventude no Brasil”. Em 2010, o Brasil 

ocupava a 5ª posição entre os 12 países mais populosos do mundo com a taxa de 

                                                           
33De acordo com Sen (2010), a inclusão injusta se representa na “violação dos direitos humanos que 
incluem trabalho escravo, trabalho exaustivo, semiescravidão infantil, problemas ambientais etc. [...]”. 
(p.37). 
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27,4 homicídios por 100 mil habitantes. Segundo o Mapa da Violência – 2013, “Em 

diversos estados, como Alagoas, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Espírito 

Santo e Distrito Federal mais da metade do total de mortes juvenis foram 

provocadas por homicídio” (WAISELFISZ, 2013, p.16).  

O homicídio de jovens, provocado por causas externas (acidentes de trânsito 

e homicídios) a cada ano apresenta índices mais preocupantes, e em toda a região 

Nordeste esse dado é mais grave, pois representou 75,4% das mortes de jovens, 

durante o período de 1980 a 2011. 

O Rio Grande do Norte passou da posição 24º em 2001 para 12º em 2011, 

nas taxas de homicídios por 100 mil habitantes – isso significa um crescimento de 

190,2% dessa taxa em uma década, e foi o terceiro estado da federação com maior 

índice de crescimento nesse percentual. Entre 2010 e 2011, esse crescimento foi de 

25,4% – o maior do ranking entre os 26 Estados e o Distrito Federal – e a cidade de 

Natal tem sido a principal responsável pelo crescimento dos índices no RN, em 

comparação aos demais estados brasileiros. 

Assim como ocorre na população geral, as taxas de mortalidade por 

homicídios na população jovem do RN também sofreram um assustador acréscimo 

na última década. Com relação à morte de jovens no estado, o RN ocupava a 10ª 

posição nacional em 2011.  

 
 
[...] verificamos que no período 2001 a 2011 morreram vítimas de 
assassinatos um total de 203.225 jovens e que, nos anos extremos, os 
números são muito semelhantes: pouco mais de 18 mil assassinatos. Por 
esse motivo, o crescimento decenal do número de homicídios foi 
praticamente nulo: 1,7%. Essa aparente estabilidade está a encobrir 
significativas mudanças na distribuição geográfica: estados e regiões que 
apresentam fortes quedas, como as de São Paulo e Rio de Janeiro, onde os 
números diminuem: 75,2% e 45,2% respectivamente. Outros estados, como 
Rio Grande do Norte, mais que quadruplica o número de vítimas juvenis, ou 
como Pará, Bahia e Maranhão, onde os números mais que duplicam no 
período. (WAISELFISZ, 2013, p.34) 
 
 

No município do Natal, com a taxa de 49,0 homicídios por cada 100mil 

habitantes, de 2001 a 2011 houve o crescimento de 212,9% do número de 

homicídios nessa capital, fazendo com que passasse a ocupar a 10ª posição no 

ranking nacional, impulsionando assim, os índices do estado do RN. 

Esse crescimento dos índices na capital reflete a realidade em nível macro, 

ou seja, nacional. Há mais de uma década o Brasil apresenta índices epidêmicos de 
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violência promovida pela criminalidade (mais especificamente, em números de 

homicídios), considerando que índices normais situam-se entre 0 e 5 homicídios, e 

já seriam preocupantes os índices até 8. Todavia, já na década de 1980 o Brasil 

apresentava índices de 11,5 homicídios para cada 100 mil habitantes, passando 

para 31 na primeira década dos anos 2000 (SEN; KLIKSBERG, 2010). Como vimos 

no Mapa da Violência, os índices continuaram em uma crescente, a região Nordeste 

acompanhou esse percurso e o estado do Rio Grande do Norte não trilhou caminho 

diferente. 

Além das vidas perdidas, outros “custos intangíveis” agravam a situação e 

interferem diretamente na qualidade de vida da população desses países, como a 

sensação de insegurança e o medo. De acordo com Oliveira (2012) um dos 

principais fatores que reduzem a qualidade de vida dos moradores de diversos 

bairros de Natal, como Nossa Senhora da Apresentação na Zona Norte, Mãe Luíza 

na Zona Leste, Felipe Camarão na Zona Oeste e Ponta Negra na Zona Sul, é o 

medo da violência.  

De acordo com a pesquisa publicada por Oliveira (2012), os entrevistados que 

residem nas comunidades mais vulneráveis de Natal – como na comunidade José 

Sarney no bairro Lagoa Azul, na comunidade da África no bairro Redinha, Novo 

Horizonte no bairro Quintas, dentre as 70 que fizeram parte do universo dessa 

pesquisa – afirmaram que alguns dos principais “objetos de preocupação” discutidos 

na família e na comunidade são: “[...] segurança (sentimento de medo), 

discriminação (de etnia, de orientação sexual, de ser deficiente, de ser pobre, de ser 

idoso, de gênero e religiosa); tipo de violência sofrida [...]; e o medo das drogas”. 

(OLIVEIRA, 2012, pp.107-108). 

O sentimento de medo não se concentra apenas na periferia, pois se 

dissemina nos demais setores da cidade, porém está direcionado mais 

especificamente aos jovens e, principalmente, aos jovens pobres, em relação à 

riqueza material. 

Ocupando a posição 320 no Índice de Desenvolvimento Humano dos 

Municípios (IDHM), de acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

(PNUD, 2014), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

Natal apresenta um índice de 0,763, e está situada na faixa de Desenvolvimento 

Humano Alto – isto se deve às melhorias nos índices de educação dos habitantes da 
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cidade, que em todas as faixas de quantidades de anos estudados, aumentou em 

média 15 pontos percentuais na última década. 

A melhoria no IDHM deveria ser acompanhada pela redução da violência no 

município, considerando que as melhorias no desenvolvimento humano contribuem 

para a diminuição de desigualdades e, consequentemente, também das taxas de 

violência, tendo em vista que estas são questões interligadas de forma recorrente, 

pois 

 
 
[...] a violência se faz presente na vida das populações sob distintas formas, 
decorrentes, por vezes, do estado de miséria social, econômica e do 
desamparo público, que induz a elaboração de estratégias de sobrevivência 
pelos segmentos populacionais que vivem abaixo da linha de pobreza. 
(OLIVEIRA, 2012, p.107). 
 
 

Ou seja, o estado de miséria social é um agravante no aumento da violência. 

Os setores mais vulneráveis da cidade, tanto em termos de pobreza, quanto em 

infraestrutura de serviços públicos, como saneamento e pavimentação, também 

apresentam questões como desemprego, precárias condições de moradia, de 

cuidados e atenção à saúde, dentre tantas outras ausências, que também produzem 

violência, prejudicando a convivência familiar e comunitária. 

Este cenário de disparidades entre o aumento do IDHM e os índices de 

violência, principalmente da população jovem da cidade, é o cenário da pesquisa 

social em pauta. Natal tem se apresentado como uma cidade repleta de 

contradições e questões sociais, assim como a sociedade contemporânea também 

se constitui. 

Avaliar a efetividade das políticas públicas, que se relacionam diretamente 

com o sistema socioeducativo municipal, pode fornecer outros elementos para a 

compreensão dos fatores que influenciam a dinâmica social da cidade, 

principalmente, por esta pesquisa ter como público-alvo os jovens em contextos de 

violência, envolvidos com a prática de atos infracionais. 

  

3.1 O PERFIL DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DO NATAL E AS 

INSTITUIÇÕES DE APOIO E DEFESA DOS SEUS DIREITOS 

 

De acordo com o último levantamento divulgado pelo DATASUS, em 2012, 

Natal apresentava 72.293 jovens entre 15 e 19 anos, e 163.305 jovens entre 20 e 29 
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anos. Somados os dois grupos de jovens, Natal apresenta em média 27% de sua 

população na faixa entre 15 e 29 anos, ou seja, na faixa que corresponde ao período 

da juventude (DATASUS, 2012).  

No que se refere às principais características dessa juventude, identifica-se 

que 55,3% dos jovens com idades entre 15 e 29 anos se autodeclaram negros 

(pretos ou pardos). Segundo o MDS (2013), a incidência de negros é um pouco 

maior na população jovem, em comparação com a população total, na qual 54,5% 

se declaram negros. 

Com uma maioria preta ou parda, a população natalense apresenta índices 

mais desfavoráveis também para esta parcela da população. Dentre as principais 

questões, está a escolarização. 

O município de Natal apresenta uma taxa de analfabetismo de 7,9% entre as 

pessoas com mais de 10 anos, e de 5,4% entre as crianças e adolescentes com 

idades de 10 a 14 anos. Como agravante a estes dados, o MDS (2013) identificou 

ainda que 4% das crianças e adolescentes, com idades entre 06 e 14 anos, não têm 

acesso à educação. Além disso, a taxa de distorção do ensino fundamental II (do 6º 

ao 9º ano) é de 36%, ou seja, mais de 30% dos alunos do ensino fundamental II não 

estão cursando o ano adequado à sua idade. 

Em relação ao ensino médio, os dados demonstram uma situação ainda pior, 

diante do número de jovens que não estão cursando essa fase dos estudos na idade 

ideal, pois “Com base nos dados do Censo 2010, verifica-se que o município 

possuía 17.293 jovens de 15 a 17 anos fora do ensino médio. Entre esses jovens, 

63,9% são negros” (MDS, 2013, p.3) – mais uma vez os jovens negros são os mais 

atingidos. 

A juventude natalense representa 35,9% da População Economicamente 

Ativa da cidade. São aproximadamente 120 mil jovens ocupados e com rendimento 

médio de R$841,00. Entretanto, o rendimento médio dos jovens negros não 

ultrapassa os R$734,00. A maioria desses jovens tem como ocupação as atividades 

ligadas ao comércio e aos serviços (ao todo 28.886 jovens). O segundo maior ramo 

de ocupação de jovens são as ocupações elementares, nas quais 18.972 jovens 

estão inseridos. 

Do total de jovens, 6,4% não possuem nenhuma ocupação – nem estudam, 

nem trabalham (os “jovens nem”, como foi discutido no capítulo anterior). São mais 

de 15 mil jovens sem nenhuma ocupação, fora de sala de aula, muitos com apenas 
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o ensino fundamental I concluído (até o 5º ano), e dentre estes 8.701 são negros. 

Estas circunstâncias os tornam mais vulneráveis a situações de exclusão social, 

bem como uso abusivo de substâncias químicas e tráfico de drogas, cooptação por 

grupos criminosos organizados e risco de sofrerem com a violência letal. 

Sobre esta situação de risco, os índices de violência que afetam a juventude 

natalense, com maior incidência na população de jovens negros, retratam um 

quadro de grave vitimização destes jovens. Segundo os dados do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, divulgados também no 

diagnóstico sobre a juventude de Natal, produzido pelo Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS, 2013), foram vítimas de 

homicídio no ano de 2012, 409 pessoas, dentre estas mais de 50% eram jovens, 

pois foram vítimas da violência letal nesse ano 252 jovens, dos quais 201 eram 

negros. 

No total de homicídios, com base nos índices do Ministério da Saúde (MDS, 

2013), Natal apresentou um crescimento de 370,11% ao ano, no período de 2001 a 

2012. Apenas no ano de 2010, a taxa de homicídios entre jovens foi de 77,72 para 

cada 100 mil habitantes, e para os jovens negros essa taxa foi de 115,54/100mil 

habitantes. O fato de ser jovem, do gênero masculino e negro em Natal aumenta 

consideravelmente a probabilidade de sofrer a ameaça de um crime de violência 

letal. 

Somados a estes aspectos de cor e idade, o local de moradia pode aumentar 

consideravelmente os riscos dessa violência, pois de acordo com os dados do 

Conselho Estadual dos Direitos Humanos e da Cidadania do RN, em parceria com a 

Secretaria Estadual de Segurança e o Ministério Público, de acordo com o 

levantamento realizado no período 2013-2015 sobre os Crimes Violentos Letais 

Intencionais me Natal, a região com maior incidência destes crimes é a Zona Norte, 

onde foram assassinadas 520 pessoas nestes 03 anos, a maioria jovem. 

Ao todo, foram assassinadas em Natal, de 2013 a outubro de 2015, 1220 

pessoas. Destas vítimas de violência letal, 346 eram jovens com idades entre 15 e 

21 anos (28,3% do total) e se calcularmos o total de jovens até 29 anos, esse índice 

aumenta para 65,5%. 

Estes números demonstram a condição de insegurança e risco na qual vivem 

os jovens da capital do estado. A violência está interrompendo centenas de vidas 

todos os anos, impedindo que esses jovens tenham a possibilidade de construir 
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trajetórias que poderiam ser de superação, de desenvolvimento das suas 

capacidades, se tivessem a oportunidade de receberem a devida atenção do Estado 

para o enfrentamento às suas questões, como por exemplo, as dificuldades 

econômicas, fragilidade educacional e a necessidade de qualificação profissional. 

Atuando nas diferentes formas de atenção a esta realidade, a cidade conta, 

mais expressivamente, com serviços e ações das políticas de Educação (estadual), 

Saúde, Esporte e Assistência Social. Natal não dispõe de Conselho ou Secretaria, 

específicos de juventude ou de igualdade racial. 

Por meio da política de Assistência Social, a população adolescente e jovem 

de Natal é atendida nos serviços de convivência familiar e comunitária, realizados 

nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), nos grupos geracionais 

dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), no 

Serviço de Atendimento a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa 

de Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida, pelos Conselhos 

Tutelares (04 no total, um para cada região administrativa da cidade) e pelo poder 

judiciário, com o Ministério Público e Defensoria Pública. 

Na política de Educação, destacam-se como ações de atendimento aos 

jovens a oferta de: ensino público nas escolas da rede municipal e estadual; o 

Projovem Urbano (para jovens a partir dos 18 anos) que não concluíram o ensino 

fundamental, para que elevem sua escolaridade, por meio da educação de jovens e 

adultos, e recebam formação profissionalizante (MEC, 2015); possibilidade de 

inserção de jovens que estejam no sistema socioeducativo, a qualquer tempo, nas 

instituições de ensino (BRASIL, 2014c). 

Na política de Saúde, são ofertadas ações de prevenção, combate e 

monitoramento de doenças que afetam a população jovem, bem como de assessoria 

aos municípios para a implementação de estratégias de saúde na atenção a 

crianças e adolescentes, por meio do Grupo Auxiliar de Crianças e Adolescentes, da 

Secretaria Estadual de Saúde Pública do RN. 

Além disso, neste ano de 2015, a juventude natalense passou a ter o apoio 

das ações desenvolvidas pela Secretaria Extraordinária de Juventude do RN 

(SEJURN), que está pleiteando orçamento e mais estrutura para o desenvolvimento 

de ações que contribuam para o fortalecimento das políticas públicas de juventude 

no estado. Em Natal, a SEJURN realizou ações em áreas vulneráveis como nos 
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bairros Nossa Senhora da Apresentação (Zona Norte) e Mãe Luíza (Zona Leste), 

como relatou a Secretária de Juventude, Maria Divaneide Basílio, 

 
 
Aqui em Mãe Luíza se iniciou o Ronda Cidadã, que é uma ronda policial, 
mas a gente tem dito que é uma ronda policial sozinha que não vai resolver. 
É preciso a ronda social e aí nós estamos fazendo ações sociais na 
comunidade, ações preventivas, de mobilização, oficinas de trajetórias 
juvenis, várias coisas, intervenções artístico-culturais, tem uma praça que 
ela quase já não era mais ocupada, ninguém utilizava e agora, vez ou outra, 
a gente tá lá, é um sábado, é um domingo, é uma vez na semana, com 
poesia com arte. Então a gente tem conseguido fazer um pouco esse 
trabalho. [...] então a gente fez roda de diálogo em Felipe Camarão, no 
Loteamento Boa Esperança, em Mãe Luíza [...]. (BASÍLIO, 2015). 
 
 

Estas ações representam o início da atuação do poder público, por meio de 

um órgão especifico para a atenção à juventude no estado e na capital. A SEJURN 

está trabalhando também na implementação do Plano Juventude Viva no RN – com 

o Plano será possível articular diversos atores estratégicos no estado para atuarem 

no combate à violência contra a juventude negra, em frentes diferenciadas, 

construindo uma rede de atenção nas principais políticas públicas para atendimento 

à juventude. Somadas às ações do Estado, no RN foram mapeadas pela SEJURN, 

164 instituições que atuam com o segmento jovem.  

No âmbito municipal, podemos identificar algumas entidades e movimentos 

de abrangência estadual que se destacam no debate e luta pelas políticas de 

juventude, como a “Frente Potiguar contra a Redução da Idade Penal”, o 

Observatório da População Infanto-Juvenil em Contextos de Violência 

(OBIJUV/UFRN) e o Centro de Referência de Direitos Humanos (CRDH/UFRN). 

A “Frente Potiguar contra a Redução da Idade Penal” 34 é um movimento 

formado em 2015, acompanhando o movimento da Frente Nacional, provocado 

pelas iniciativas e votações de projetos na Câmara Federal que visam à redução da 

idade penal. Este movimento promove na cidade diversas intervenções, com o 

objetivo de debater com a população as diversas razões para que esses projetos 

não fossem aprovados, dentre outros temas, como a violência contra a juventude 

negra, os riscos do encarceramento da juventude, dentre outros temas ligados aos 

direitos humanos. 

Este movimento tem forte ligação com outras formas de organização, como o 

Observatório da População Infanto-Juvenil em Contextos de Violência 

                                                           
34Estas informações foram obtidas na página oficial do movimento (FRENTE POTIGUAR, 2015).  
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(OBIJUV/UFRN). O OBIJUV é um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, criado em 2009, que atua por meio de projetos de pesquisa e extensão a 

respeito da população jovem do estado do RN (OBIJUV, 2015), em parceria com 

outros projetos e ações, como o Centro de Referência de Direitos Humanos 

(CRDH/UFRN) e o Programa Motyrum (UFRN). 

O CRDH, por meio do Núcleo Marighela (uma equipe menor com 03 

profissionais da Psicologia, Serviço Social, Direito e bolsistas), atua em ações 

políticas direcionadas à violação de direitos humanos da população em situação de 

privação de liberdade, como foi relatado pela psicóloga Carmem Plácida Sousa 

Cavalcanti, ao falar sobre o trabalho dos núcleos do CRDH. 

 
 
[...] tem o Núcleo Marighela, que a gente trabalha com as demandas em 
relação à juventude, é população que tá em situação de privação de 
liberdade, tanto adolescente, como adulto, tanto sistema socioeducativo, 
como penitenciário. (CAVALCANTE, 2015). 
 
 

Buscando garantir a efetivação dos direitos dos socioeducandos e dos jovens 

privados de liberdade, o CRDH tem atuado no estado desde 2011. Uma das 

questões apontadas pela entrevistada, a psicóloga Carmem Cavalcante, diz respeito 

ao direito à educação, ao ser questionada sobre a obediência ao que determina a 

lei, quanto ao acesso dos jovens privados de liberdade à educação a qualquer 

tempo, ela relatou que não há obediência a este princípio “porque semana passada, 

quando a gente fez atividade lá no [CEDUC] Padre João Maria, tinha uma menina 

sem matrícula” (CAVALCANTE, 2015). É na identificação dessas situações de 

violação que a equipe do Centro busca atuar, orientando e esclarecendo à 

população sobre seus direitos. 

Juntos, esses projetos realizam ações de apoio às famílias vítimas da 

violência, que têm jovens privados de liberdade ou que perderam seus filhos jovens 

em crimes letais, auxiliando inclusive aos serviços públicos, no encaminhamento 

dessas famílias a programas, como por exemplo, o Programa de Proteção a 

Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAM) de outros estados, pois no 

Rio Grande do Norte ainda não existe a implementação deste Programa. 

Assim, a juventude natalense pode ter nestas instituições a possibilidade de 

se tornar visível aos gestores públicos e aos demais setores da sociedade de forma 

mais fidedigna à sua realidade. Por meio dessas estratégias, os jovens podem 
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ocupar espaços nos quais se reconheçam e se instrumentalizem para buscar 

transformar suas condições objetivas de vida, na luta pela redução da vitimização e 

do envolvimento em contextos de violência. 

 

3.2 JOVENS EM CONFLITO COM A LEI NO MUNICÍPIO DO NATAL 

 

Considerando que 19,03% da população de Natal encontram-se na faixa 

entre 15 e 24 anos, podemos estimar que menos de 1% dos jovens de Natal 

encontra-se em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto e que, 

anualmente, menos de 100 adolescentes (0,06%) cumprem medidas de Internação 

ou Semiliberdade.  

Observa-se com isso que, comparando os números das estatísticas do Mapa 

da Violência (2013) com os dados do sistema socioeducativo, a juventude natalense 

está sendo mais atingida pela violência, tendo seus direitos violados, diante da 

negação do direito à vida, à liberdade, à saúde, à educação, do que mesmo sendo a 

principal autora da violação de direitos. 

Diante desta constatação, buscou-se obter dados a respeito das principais 

características dos jovens que estão em situação de conflito com a lei no município. 

Porém, diante da interdição total do CEDUC Pitimbú, da dificuldade de obter dados 

mais específicos na Vara da Infância e Juventude de Natal, foi possível obter 

informações mais precisas apenas dos jovens que cumprem medidas em meio 

aberto. 

Assim, de acordo com os dados do Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de 

Natal, o perfil dos jovens que cumpre medidas em meio aberto não tem diferenças 

relevantes, quando comparado anualmente. São, na maioria, jovens com idades 

entre 15 e 17 anos, pardos e com renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos. 

Neste Serviço de Medidas em Meio Aberto de Natal foi possível obter dados 

que possibilitaram a caracterização dos socioeducandos. Porém, esses dados são 

organizados de diferentes maneiras a cada ano, devido às mudanças na solicitação 

de informações pelos órgãos responsáveis, como o judiciário, o Ministério Público e 

o MDS, principalmente, o que prejudicou a organização das informações de foram 

detalhada, por medidas socioeducativas aplicadas e por gênero dos 

socioeducandos. 
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Além disso, diversos fatores impossibilitam o resgate das informações sobre 

todos os socioeducandos que foram atendidos neste serviço, e de todos os anos 

também, pois os livros de registro do ano de 2008 e 2009 foram extraviados, devido 

a uma inundação que ocorreu no prédio onde funcionava o serviço. Também 

ocorreram dois arrombamentos e furtos no prédio, nos quais foram levados 

computadores, instrumentos musicais, câmera fotográfica e destruídos alguns 

documentos. 

Ocorreram ainda algumas greves na Secretaria Municipal de Trabalho e 

Assistência Social (SEMTAS), que reduziram os atendimentos durante o período em 

que os servidores estavam nas atividades grevistas, bem como não foram 

alimentadas as planilhas de contagem dos atendimentos nesses períodos.  

Desse modo, com os dados resgatados e organizados principalmente pelo 

setor do Serviço Social (que durante todo o período de 2008 a 2014 foi responsável 

pela contagem e registro do perfil de aproximadamente 60% dos socioeducandos, 

mais de 1200 processos), foi possível, com base nas estatísticas deste Serviço, 

elaborar os gráficos com as principais características dos socioeducandos, do 

período 2010-2014, pois as informações estatísticas de 2008 e 2009 foram 

extraviadas, tornando-se inviável resgatar os processos extintos nos arquivos do 

setor. 

 Durante os anos de 2010 a 2013 as características dos socioeducandos eram 

distribuídas por diversos indicadores, mas não havia a separação por medida e por 

gênero dos socioeducandos – esta separação na contagem das estatísticas só 

passou a ocorrer no ano de 2014. Porém, diante da impossibilidade de refazer esta 

contagem separadamente dos anos anteriores, os dados serão apresentados de 

forma geral, os quais estão organizados em gráficos, retratando o período 2010-

2014 em blocos, para viabilizar a comparação entre estes anos. 

Quanto ao gênero, observa-se que a cada ano o número de adolescentes do 

gênero feminino teve um acréscimo, tanto em termos percentuais na comparação 

com o número de socioeducandos do gênero masculino, quanto em número 

absoluto. 
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GRÁFICO 4 – Gênero dos Socioeducandos 2010-2014 

 

 

 

 Apesar dos gráficos mostrarem uma variação entre 14 e 19%, nos números 

absolutos observou-se que, dos processos computados nas estatísticas do Serviço, 

o número de adolescentes e jovens do gênero feminino em cumprimento de 

medidas socioeducativas em meio aberto, aumentou de 39 para 54, no período de 

2010 a 2014, o que representa um acréscimo de 38,4% na participação das 

adolescentes e jovens no sistema socioeducativo. 

 Também se identifica, com base nas informações dos processos de 2014, 

que a medida socioeducativa mais aplicada às jovens é a Liberdade Assistida (LA – 

corresponde a 46%), determinada sempre que se entende como a mais adequada, 

diante da gravidade da infração e do contexto sociofamiliar apresentado por elas. A 

segunda medida mais aplicada às jovens é a Prestação de Serviços à Comunidade 

(PSC, 31% das medidas aplicadas), seguida da medida cumulada de PSC com a 

LA35, que correspondem a 3% das determinações. 

 Quanto aos jovens do gênero masculino, a medida mais aplicada é a 

Liberdade Assistida (42%), seguida da medida de PSC (32%)e com menor 

incidência as medidas de PSC e LA cumuladas (26%). Como vimos, a medida de 

                                                           
35A 3ª Vara da Infância e Juventude de Natal, diante da situação caótica do CEDUC Pitimbú, que 
resultou na interdição total deste Centro, passou a aplicar com maior frequência as medidas de PSC 
e LA cumuladas, ou seja, os socioeducandos com histórico de reincidência na prática de atos 
infracionais e processos na Vara da Infância e Juventude, ou que cometeram atos de maior potencial 
ofensivo, por não haver vagas suficientes nas Unidades de Internação, passaram a receber a 
aplicação de duas medidas em meio aberto. 
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Liberdade Assistida deve ser aplicada diante de atos mais graves em situações nas 

quais os jovens apresentem maior vulnerabilidade, como evasão escolar, 

desemprego, ausência de qualificação profissional e reincidência na prática de atos 

infracionais, pois é a medida socioeducativa que oferece a possibilidade de maior 

tempo de acompanhamento (no mínimo 06 meses) e uma atuação da equipe de 

referência mais contundente. 

 Ainda de acordo com os registros dos atendimentos realizados com os 

socioeducandos, a maioria declarou ter a cor parda (em média 60%, durante o 

período 2010-2014), seguida da cor branca e por último a cor preta. 

 

GRÁFICO 5 – Cor Declarada Pelos Jovens em MSE de PSC e LA – 2010-2014 

 

 

  

Esta é a mesma tendência a nível nacional. A maioria dos jovens que cumpre 

medidas socioeducativas, seja no regime aberto ou fechado, se declararam pardos. 

 
 
Tal dado pode ser problematizado a partir da constatação de que o Sistema 
de Justiça é seletivo, reproduz estigmas sociais e atinge, portanto, pessoas 
mais vulneráveis por questões de classe, locais de residência, escolaridade 
e, também, cor e raça. (ILANUD, 2010, p.9). 
 
 

O estigma que associa cor e local de moradia àquele que é perigoso ou não, 

está presente na sociedade, fortemente disseminado pela mídia sensacionalista, e o 

poder judiciário não está isento de reproduzi-lo. Situações nas quais os jovens 
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cometem os mesmos atos e apresentam condições de vida semelhantes, mas são 

submetidos ao cumprimento de medidas diferenciadas, têm a cor, o local de moradia 

e a apresentação estética dos jovens como critério subliminar no momento da 

sentença. 

Assim, quanto ao local de moradia, corroborando com as regiões da cidade 

onde existe maior incidência de territórios vulneráveis (como aqueles demonstrados 

no Mapa 2 – dos aglomerados subnormais), também são os setores de moradia da 

maioria dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. 

 

GRÁFICO 6 – Residência dos Jovens em MSE de PSC e LA por Região 

Administrativa – 2010-2014. 

 

 

 

Observa-se que a incidência maior é de jovens residentes na Zona Oeste e 

Norte, cujos territórios também são os mais populosos e apresentam maior 

concentração de famílias com menores rendimentos – e estas famílias são também 

maioria no sistema socioeducativo. 

Com relação às idades dos socioeducandos, a maioria está entre 15 e 17 

anos, seguida daqueles entre 18 e 21 anos, e o menor percentual é dos 

adolescentes entre 12 e 14 anos, como demonstra o gráfico abaixo. 
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GRÁFICO 7 – Idades dos Socioeducandos em MSE de PSC e LA – 2010-2014 

 

 

 

 Considerando os dados obtidos, identifica-se que no ano de 2013 houve um 

acréscimo expressivo na participação de adolescentes com idades entre 12 e 14 

anos, no cumprimento de medidas socioeducativas, os 20% contabilizados 

representaram 74 socioeducandos nessa faixa etária. Comparado ao ano com 

menor percentual, identifica-se que em 2010 eles eram apenas 15 adolescentes, e 

em 2014 esse número caiu para menos de 30. 

Entretanto, não existe no Serviço de Medidas Socioeducativas de Natal 

nenhum estudo que possa oferecer indicadores para a compreensão desse 

movimento que provocou o aumento do número de adolescentes com menos de 15 

anos no cumprimento de medidas em meio aberto, especificamente no ano de 2013. 

Representando uma média de 66% do total de socioeducandos, os jovens 

entre 15 e 17 anos são a maioria dos atendidos no Serviço de Atendimento 

Socioeducativo de Natal, seguindo a mesma tendência nacional. Nesta fase, os 

jovens estão buscando independência financeira, desejam liberdade, diversão e 

reconhecimento dos grupos que participam. 

É o comportamento do grupo um dos principais motivadores para o 

cometimento de infrações como roubo e tráfico de drogas, estes também são os 

principais atos infracionais pelos quais estes jovens são autuados. 
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GRÁFICO 8 – Atos Infracionais Motivadores dos Processos Socioeducativos 

de MSE de PSC e LA 

 

 

 

Diferente dos índices apresentados pelo regime de internação e 

semiliberdade, no meio aberto o segundo ato mais praticado que origina os 

processos judiciais na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Natal não é o 

homicídio (ou o atentado à vida, como está registrado no gráfico acima). Este ato 

aparece na 7ª posição dos 08 itens registrados na contagem.  

Podemos identificar ainda que, o índice de atos não informados é 

considerável. Isso se deve ao fato de, no momento dos atendimentos iniciais no 

Serviço de Atendimento Socioeducativo de Natal, as equipes de acolhimento e 

atendimento psicossocial não estão com a cópia dos processos dos 

socioeducandos, devido ao tempo que perdura para este processo ser enviado da 1ª 

Vara da Infância e Juventude de Natal à Secretaria de Assistência Social (SEMTAS). 

Devido a isto, alguns prontuários dos socioeducandos e seus Planos 

Individuais de Atendimento (PIA) ficam com o registro do ato infracional em branco 

(até que as cópias dos processos cheguem ao Serviço), pois nem sempre os jovens 

sabem dizer ao certo qual foi o motivo do processo, seja pelo cometimento de outros 

atos, seja pela junção de infrações na prática do delito (como porte de drogas, porte 

de armas, ameaça etc.). 

A respeito da motivação do ato infracional cometido, de acordo com os 

registros dos atendimentos no Serviço de Medidas Socioeducativas de Natal, uma 
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das respostas mais recorrentes é a “decisão do grupo”, ou seja, o jovem relata que 

estava acompanhado com outros jovens e estes decidem cometer a infração – 

evidencia-se a constituição relacional do jovem, influenciado por diferentes atores, 

como a família, a escola, ou os grupos nos quais estão inseridos. 

Essa motivação ligada a bens de consumo também foi identificada em 

pesquisa realizada pelo Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para 

Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente (ILANUD), com adolescentes e 

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, recomendada pelo governo do 

estado de São Paulo. Os pesquisadores observaram que 

 
 
Os hábitos e desejos de consumo são fatores relevantes no cotidiano dos 
adolescentes, em suas atividades realizadas e preferidas e, assim, nos 
processos de socialização e construção de identidades. Nesse sentido, o 
consumo também pode se um dos diversos elementos presentes nos 
processos de envolvimento dos adolescentes com práticas ilícitas, partindo 
da concepção que indica o consumo não como uma atividade fim, mas sim 
um meio de se alcançar determinadas formas de ser e agir constitutivas das 
identidades. (ILANUD, 2010, p.18) 
 
 

Assim como ocorre aos jovens de outras cidades do país, em Natal a 

motivação da prática de atos infracionais também está ligada ao desejo de comprar 

objetos, drogas e participar de festas (ou da “curtição”, como os jovens denominam). 

Estas justificativas também foram observadas durante os Grupos Focais realizados 

com os socioeducandos do Serviço de Atendimento Socioeducativo de Natal. 

Durante a atividade, os jovens, todo momento, conduziam o diálogo para o interesse 

pela maconha e a “curtição” com as mulheres. 

Também se apresenta como motivação, porém menos recorrente, a 

necessidade de ajudar à família. Isto pode ser um reflexo das dificuldades de 

convivência familiar identificadas em grande parte das famílias que são atendidas 

pelo Serviço, principalmente naquelas em que os jovens apresentam o consumo 

abusivo de drogas. 

 Com relação ao consumo de drogas, segundo os dados estatísticos do 

Serviço, a média anual dos jovens que se declaram usuários de drogas é de 57% e 

os que não são usuários é de 33%. Alguns jovens não se declaram usuários de 

drogas nos momento inicial do processo por razões como o medo de sofrerem um 

agravamento da medida socioeducativa, por não se considerarem dependentes da 

droga ou ainda por temerem ser obrigados a realizar tratamento de desintoxicação. 
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Diante disto, o gráfico abaixo apresenta a evolução nesse índice de usuários de 

drogas no sistema socioeducativo em Natal, no decorrer dos últimos 05 anos. 

 

GRÁFICO 9 – Consumo de Drogas pelos Jovens em MSE de PSC e LA 

 

 

 

 O uso abusivo de drogas pelos jovens é um dos motivos mais apontados 

pelas famílias para a existência de conflitos entre os jovens e seus responsáveis. 

Estas famílias recebem da equipe de atendimento socioeducativo algumas 

possibilidades de tratamento e orientações para conseguirem conviver com os 

jovens, identificando se estes são dependentes químicos ou usuários eventuais. 

Com relação à composição familiar, de acordo com as informações obtidas no 

Serviço, a maioria é composta pelo casal (mãe e pai, ou mãe e padrasto, ou pai e 

madrasta) e filhos, a segunda maior representante é composta pela mãe e outros 

parentes, como irmãos, primos, sobrinhos e avós. Estas famílias são chefiadas por 

mulheres, que, em sua maioria, trabalham como domésticas ou diaristas. 
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GRÁFICO 10 – Composição Familiar dos Socioeducandos (2010-2014) 

 

 

 

A família extensa aparece como a terceira maior representante dos formatos 

das famílias desses jovens. São famílias compostas por avós e netos, ou tios e 

sobrinhos, nas quais os jovens convivem com referências diversas, mas não residem 

com seus genitores. Porém, nem sempre esta formação familiar é um fator 

impeditivo do contato ou da convivência com a mãe e o pai. 

Identifica-se que 12% dos jovens residem com seus cônjuges – apenas com o 

cônjuge, com este e filhos, ou com o cônjuge e outros parentes – evidenciando a 

precoce formação de sua própria família, que geralmente está acompanhada da 

necessidade de inserção no mercado de trabalho. 

A renda familiar também é um fator que deve ser considerado na 

caracterização da juventude em conflito com a lei em Natal. Constata-se, assim 

como é identificado nacionalmente, que mais de 80% das famílias dos 

socioeducandos têm renda inferior a 02 salários mínimos. 
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GRÁFICO 11 – Renda Familiar dos Jovens em Cumprimento de MSE de PSC e 

LA (2010-2014) 

 

 

 

 

Quanto a essa característica do rendimento familiar estar entre 01 e 02 

salários mínimos, dois fatores estão interligados no perfil destes jovens, a 

escolarização interrompida e defasada, e a informalidade no trabalho ou o 

desemprego. 

 

GRÁFICO 12 – Condição de Escolarização dos Jovens em MSE de PSC e LA 

(2010 – 2014) 
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Em todos os anos de atuação do Serviço de Atendimento Socioeducativo 

contabilizados, foi constatado que o número de adolescentes e jovens que não estão 

estudando no início do processo socioeducativo é maior do que aqueles que estão 

matriculados e frequentando uma instituição de ensino formal. Esta diferença foi 

reduzida, em comparação ao ano de 2010, quando o número de socioeducandos 

fora de sala de aula era quase o dobro da quantidade de jovens que estavam na 

escola. No ano de 2014, esse percentual reduziu dos 62% de 2010, para 58%. 

Segundo Sen (2010), “A desistência, a repetência e o atraso se concentram 

nos setores de renda inferior, tendo-se estabelecido uma distância enorme entre 

eles e os estratos de renda superior” (p.231), ou seja, as crianças e os jovens mais 

pobres são mais vulneráveis às interrupções no processo de escolarização e dentre 

os principais motivos, está a necessidade de contribuir financeiramente com a 

família, que geralmente também não dispõe de “capital educacional” que possa 

oferecer um suporte aos filhos para a sua manutenção nessa trajetória escolar. 

O autor alerta ainda para a questão do “fosso educacional” dos jovens não ser 

apenas uma questão quantitativa, pois 

 
 
Não se trata, apenas, de mais ou menos anos de escolaridade. Ele se 
expressa também em importantes aspectos de ordem qualitativa. Como já 
foi documentado por várias pesquisas, o tratamento educacional recebido 
pelos diferentes setores é muito distinto. Entre outros aspectos, aqueles que 
frequentam escolas particulares têm mais horas de aulas, professores mais 
bem remunerados, mais recursos e uma infraestrutura melhor do que aquilo 
que as escolas públicas comuns são capazes de oferecer (SEN; 
KLIKSBERG, 2010, p.232). 
 
 

Todos estes fatores são comuns à realidade da maioria dos jovens que 

cumprem medidas socioeducativas em Natal. Além destes, acrescenta-se a 

dificuldade da escola assistir ao jovem comprometido pela drogadição, envolvido 

com infrações, pois estes têm as portas fechadas, diante da incapacidade, devido à 

ausência de condições estruturais e de formação das equipes dessas instituições 

trabalharem com essas questões. Assim, o perfil educacional dos jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas em Natal corresponde a uma maioria que 

não concluiu o 9º ano do ensino fundamental, como retrata o Gráfico 13. 

 

 

 



113 
 

GRÁFICO 13 – Escolaridade dos Jovens em MSE de PSC e LA 

 

 

 

A incidência de adolescentes e jovens não alfabetizados pode ser 

considerada maior que a registrada pelas equipes que acompanham os 

socioeducandos, devido ao fato de muitos deles terem estudado até o 5º ano do 

ensino fundamental, mas diante do tempo em que permanecem sem estudar (por 

mais de 03 anos, por exemplo) esses jovens desaprendem a ler e escrever, inclusive 

o próprio nome. Porém, essas questões são observadas com maior frequência, 

entre os jovens que devem cumprir a medida de Liberdade Assistida, os quais 

passam por uma sondagem pedagógica para que sejam direcionados às atividades 

que tenham a possibilidade de acompanhar. 

A ausência de oportunidades, diante de tantas “privações”, como foi 

exemplificada, com as condições de educação dos jovens, especialmente os mais 

pobres, também é apontada por Sen (2010), ao afirmar que estes jovens  

 
 
São obrigados a trabalhar desde cedo, suas possibilidades de cursar os 
níveis primário e secundário são limitadas, possuem riscos significativos na 
saúde, não têm uma rede de relações sociais capaz de impulsioná-los, não 
dispõem de crédito, sua inserção no mercado de trabalho é muito 
problemática, dificilmente conseguem romper com a situação de privação 
que marca suas famílias de origem (p.222). 
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Apesar de estabelecerem uma relação precoce com atividades de trabalho, a 

maioria dos jovens em conflito com a lei em Natal vivencia essas situações de 

privação, restringindo a expansão de suas capacidades para uma existência digna. 

De acordo com os dados obtidos, é bastante expressivo o número de jovens 

desempregados ou em trabalhos informais no sistema socioeducativo da capital. 

 

GRÁFICO 14 – Situação de Trabalho dos Jovens em MSE de PSC e LA (2010 – 

2014) 

 

 

 

 Como demonstra o gráfico, o contingente de jovens que já desempenharam 

algum trabalho, mas que no momento do cumprimento da medida socioeducativa 

estava sem trabalhar é maior que os outros indicadores, em cada ano pesquisado. 

Assim como é menor que os demais indicadores, o quantitativo de jovens 

empregados formalmente, estes não ultrapassam 2% do total. 

 O desemprego, afeta aos jovens de forma singular, mas especialmente aos 

jovens em cumprimento de medida socioeducativa. Estes apresentam escolaridade 

precária, pouca ou nenhuma qualificação profissional, e isso dificulta a inserção no 

mercado de trabalho de forma segura. As principais atividades desempenhadas por 

esse público são as atividades elementares, que não exigem especialização para 

serem realizadas. 
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 A maioria dos jovens em MSE tem como experiência profissional a função de 

auxiliar de pedreiro, rodeiros36  ou vendedores nos semáforos, vendedor de vale 

transporte (atividade não regulamentada), auxiliar de atendimento em pequenas 

lanchonetes, auxiliar de mecânico em oficinas de motocicletas, dentre outras. 

 Estas são as principais características dos adolescentes e jovens em conflito 

com a lei, que cumprem medidas socioeducativas em Natal. Mais uma vez, 

evidencia-se a situação de vulnerabilidade e risco em que se encontra essa parcela 

da população e suas famílias, não apenas pela condição de púbico do Sistema 

Socioeducativo, mas, principalmente, por estarem submetidos às diversas situações 

de privação econômica, educacional, de segurança, entre outras. 

 

3.3 SISTEMA SOCIOEDUCATIVO EM NATAL 

 

No município de Natal, a municipalização das medidas socioeducativas, que 

significa a transferência da competência de acompanhar as medidas 

socioeducativas em meio aberto (PSC e LA) do Estado (no RN, da FUNDAC) para 

os municípios, ocorreu em 2007, após a publicação da Resolução nº119/2006 que 

instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). 

Esse processo foi marcado pela criação do Programa de Execução de 

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (PEMSEMA), o qual tinha como objetivo 

realizar o acolhimento, atendimento e acompanhamento aos socioeducandos que 

receberam a determinação judicial para a o cumprimento das medidas de Liberdade 

Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). 

As medidas socioeducativas em meio aberto, PSC e LA, destacaram-se na 

organização do sistema socioeducativo, frente às medidas restritivas de liberdade, 

devido ao entendimento de que são potencialmente mais eficazes na mobilização 

das redes locais que constituem o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente (SGD), bem como na luta pela preservação do direito à convivência 

familiar e comunitária. 

Nessa dinâmica, a Assistência Social apresenta-se como política estratégica 

que possibilita a articulação das ações socioeducativas com as medidas de proteção 

social, com foco nos direitos humanos – sem prescindir das demais políticas e 

                                                           
36 Rodeiros é a denominação dos adolescentes e jovens que trabalham nos sinais de trânsito 
limpando os vidros dos carros. 
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serviços do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) – pois “a assistência social é 

uma política que atende determinadas necessidades de proteção social e é, 

portanto, o campo em que se efetivam as seguranças sociais como direitos” 

(SPOSATI, 2009, p.15).  

Desse modo, a execução e acompanhamento das medidas socioeducativas 

em Meio Aberto (PSC e LA) no município do Natal tem buscado ficar em 

conformidade com as definições da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). 

Todavia, acompanhando o dinâmico processo de planejamento, 

implementação e monitoramento das políticas públicas sociais, no ano de 2009 foi 

publicada a Resolução nº 109 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), 

que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, em atendimento 

à meta prevista no Plano Decenal de Assistência Social, que prevê a necessidade 

de estabelecer bases de padronização nacional dos serviços e equipamentos físicos 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  

 Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (BRASIL, 2014b),  

 
 
O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e 
acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. Deve 
contribuir para o acesso a direitos e para a ressignificação de valores na 
vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. Para a oferta do serviço 
faz-se necessário a observância da responsabilização face ao ato 
infracional praticado, cujos direitos e obrigações devem ser assegurados de 
acordo com as legislações e normativas específicas para o cumprimento da 
medida (p.34) 
 
 

Nesta Resolução, o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação 

de Serviços à Comunidade (PSC), integra os Serviços de Proteção Social Especial 

de Média Complexidade, tem a finalidade de “prover atenção socioassistencial e 

acompanhamento” a socioeducandos (BRASIL, 2009) e deve ser realizado nos 

Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).  

Com a Resolução nº13, CONANDA (BRASIL, 2014b), foi reafirmada a 

necessidade da elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) do 

socioeducando, para operacionalização da medida, como já havia sido determinado 

pelo SINASE, desde a Resolução de 2006. Por meio do PIA, a equipe de 

acompanhamento da medida socioeducativa, junto com o socioeducando e sua 
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família, estabelece as metas e ações a serem alcançadas e efetivadas durante o 

processo socioeducativo. 

Devem ser estabelecidos, de acordo com os objetivos do Serviço descritos na 

Tipificação (2014), contratos com os socioeducandos, considerando as 

possibilidades, limites e normas que o Serviço oferece, bem como favorecer o 

desenvolvimento de habilidades e competências (ou de forma mais ampla, das 

capacidades dos jovens), contribuir para estabelecimento da autoconfiança e 

capacidade de refletir e pensar trajetórias para a autonomia. 

De acordo com os Relatórios de Gestão do Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas, desde a sua fundação 

em 2007, tem sido realizado por uma equipe multidisciplinar (formada inicialmente, 

por uma maioria de servidores públicos efetivos), que desenvolve suas atividades de 

acompanhamento, orientação e apoio aos socioeducandos e suas famílias em um 

espaço no qual se desenvolve apenas este serviço. 

Em Natal, inicialmente, o atendimento aos socioeducandos foi implementado 

em um prédio cedido por outro serviço municipal (a Casa dos Ofícios Zona Oeste), 

na Rua Manoel Miranda, s/n, no bairro das Quintas (LIMA, 2013). Porém, devido aos 

diversos problemas de instalação, espaço reduzido, vazamentos e inviabilidade de 

atendimento aos jovens no local – além das dificuldades de inimizades dos 

socioeducandos com os jovens do bairro – com o reforço da pressão dos servidores 

à gestão, o então Programa de Execução de Medidas Socioeducativas (PEMSEMA) 

foi transferido para outro bairro reconhecido como um setor com menor potencial de 

conflitos interjuvenis. 

O PEMSEMA passou a funcionar na Rua Tenente Brandão, nº453, Lagoa 

Seca, no prédio onde funcionava uma clínica de atendimento médico. Assim, o 

prédio estava estruturado com salas de diferentes dimensões (quase todas 

climatizadas), duas recepções, duas suítes e banheiro social. Nas salas 

funcionavam a coordenação, os atendimentos do Serviço Social e da Psicologia, as 

oficinas de Liberdade Assistida e os acolhimentos com as famílias. 

Entretanto, devido aos diversos problemas de gestão enfrentados no período 

de 2011 a 2013 (como a falta de pagamento do aluguel), o serviço foi mais uma vez 

transferido para outro prédio, em 2014, passando a funcionar na Rua Nascimento 

Fernandes, nº48, Lagoa Nova – onde está funcionando até o momento. 
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Durante todos os anos de atuação (completou 08 anos em 2015), o Serviço 

de Proteção a Adolescentes em Medidas Socioeducativas de Natal enfrentou 

dificuldades de diversas ordens, principalmente em relação ao material para 

desenvolvimento das ações, saída de profissionais, sem a devida reposição, 

ausência de segurança, e todas essas situações também geraram greves e 

paralisações dos servidores. 

Atualmente, o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento 

de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Natal vivencia uma nova forma de 

gestão, com recursos e propostas de intervenção, direcionadas ao funcionamento 

contínuo, sem interrupções ou possibilidade de extinção de suas atividades, em 

consonância com o estabelecido nas regulamentações da política de Assistência 

Social. 

De acordo com a Norma Operacional Básica – NOB/SUAS (2005), serviços 

são:  

 

 

[...] atividades continuadas, definidas no Art. 23 da LOAS, que visam a 

melhoria da vida da população e cujas ações estejam voltadas para as 

necessidades básicas da população, observando os objetivos, princípios e 

diretrizes estabelecidas nessa lei. (BRASIL, 2005, p.94). 

 

 

 Ainda, segundo a NOB/SUAS (2005), a proteção social de Assistência Social 

se materializa por meio de uma gama de ações e subsídios oferecidos pelo SUAS 

“para redução e prevenção do impacto das vicissitudes sociais e naturais do ciclo da 

vida” (p.90). Ou seja, com isso pode-se compreender que, se a execução das 

medidas socioeducativas em meio aberto se realiza no Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida 

(LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), deve-se garantir aos seus 

usuários o direito à Proteção Social estabelecida na Política de Assistência Social 

vigente. 

 Inserido nesse contexto da política de assistência social, o Serviço de 

Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa em 

Meio Aberto de Natal, realiza suas atividades, buscando se adequar às normas que 

o regulamentam 37 , no desenvolvimento de atividades que favoreçam a 

                                                           
37 SINASE, Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, LOAS, PNAS, SUAS. 
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socioeducação dos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto.  

 Porém, até 2015, este Serviço ainda não se adequou totalmente ao que 

preconiza a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais (2014), pois de acordo com 

esta resolução as medidas socioeducativas devem ser acompanhadas pelos 

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), em seus 

espaços e territórios de atuação.  

 Com a configuração mantida até o momento, esta determinação não tem sido 

obedecida, pois este Serviço permanece se desenvolvendo em uma estrutura 

separada dos CREAS de Natal, com articulação viabilizada apenas por meio de 

encaminhamentos dos dados das famílias de cada região administrativa da cidade 

para o CREAS de referência da região. Ou seja, cada família da zona norte atendida 

no Serviço de Medidas Socioeducativas de Natal tem seus dados encaminhados 

para o CREAS da Zona Norte, e da mesma forma ocorre com os outros 03 CREAS 

(Sul, Leste e Oeste). 

 Também estão sendo realizadas reuniões mensais com as famílias dos 

socioeducandos em cada CREAS de Natal. Estas reuniões têm o objetivo de 

trabalhar as famílias no combate à violação de seus direitos, oferecer orientação 

para o atendimento às demandas dos jovens e de seus familiares. 

 Todavia, esta questão tem sido debatida pela gestão da Assistência Social de 

Natal e existe a proposta de difusão do Serviço para os CREAS até 2016 – pois se 

julga que atualmente estes Centros já estão em condições de receber as equipes 

que atuam com as medidas socioeducativas, bem como a demanda de 

atendimentos e intervenções junto às famílias dos socioeducandos. 

 Segundo o Relatório para o Diagnóstico do Sistema Socioeducativo no RN 

(NATAL, 2014), apresentado ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONSEC) em 2014, esta demanda do Serviço de Atendimento de 

Natal corresponde a uma média de 440 novos socioeducandos entrando no Sistema 

Socioeducativo, especificamente nas medidas em meio aberto de PSC e LA, a cada 

ano. Estes são somados aos remanescentes de anos anteriores, que estão em 

cumprimento ou que tiveram suas medidas suspensas, por diferentes razões, 

formando um contingente de mais de 800 adolescentes e jovens em medidas 

socioeducativas. 
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 Segundo os dados deste Serviço, entre o período de janeiro a outubro de 

2015 foram encaminhados pela Vara da Infância e Juventude 397 novos processos, 

com a determinação de medidas de PSC e LA. Assim, somados aos processos dos 

anos anteriores, em Outubro de 2015, estavam ativos (em cumprimento ou 

aguardando procedimentos de inserção nas medidas) 420 jovens. Além destes, 

havia um total de 415 processos suspensos, dentre os quais: 136 estavam em 

descumprimento, 101 não haviam sido encontrados e 178 aguardavam a extinção 

das medidas pelo cumprimento integral do tempo determinado e das metas do PIA. 

 Ao todo, entre ativos e suspensos, tem-se 835 jovens no sistema 

socioeducativo. Destes, 12% não foram localizados pela equipe de 

acompanhamento das medidas socioeducativas de Natal, o que gerou uma 

comunicação de cada socioeducando à 1ª Vara da Infância e da Juventude, a qual 

deverá expedir uma intimação, para apresentação no Serviço no prazo máximo de 

05 dias. Se mesmo assim, o jovem não comparecer ao Serviço, é emitido um 

Mandado de Busca e Apreensão do jovem, para que se apresente à autoridade 

Judiciária. 

 Quanto aos jovens em descumprimento, os motivos para o número de 136 

jovens se encontrarem nesta situação são diversos – ausência de compromisso com 

o processo socioeducativo, doença (alguns são vítimas de violência policial, 

atentados de inimigos), mudança de endereço (por motivo de trabalho, ou 

necessidade de se esconder por um tempo, devido às ameaças de morte que 

sofrem). Nos casos em que a mudança de endereço é permanente ou por longo 

período de tempo, as medidas são transferidas para as Comarcas competentes no 

novo endereço do socioeducando. 

 Outro dado identificado nos registros do Serviço, diz respeito ao número de 

óbitos de adolescentes e jovens que estavam em cumprimento de medidas 

socioeducativas de LA e PSC em Natal. Desde 2008 até outubro de 2015, foram 

registrados no “Livro de Óbitos” 142 socioeducandos mortos (a maioria vítima de 

homicídio). O ano em que se registrou o maior número de ocorrências foi em 2013, 

com 24 óbitos. Até outubro, no ano de 2015 foram registrados 13 óbitos. Porém, a 

equipe não tem como precisar, pois estes dados são obtidos por meio da 

comunicação da Vara da Infância e Juventude (nos Ofícios de Extinção da Medida 

por óbito) e pelas notícias dos jornais veiculados na cidade. 
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 Diante desses dados, tendo como base para o registro da situação dos 

atendimentos do Serviço de Medidas Socioeducativas de Natal, o mês de novembro 

de 2015, identificou-se que para a execução das medidas socioeducativas em meio 

aberto, este Serviço conta com uma estrutura física e equipe multidisciplinar, que 

realiza oficinas de Liberdade Assistida e atividades de encaminhamento e 

acompanhamento da Prestação de Serviços à Comunidade. 

 Quanto à estrutura física disponível, o Serviço está funcionando em um prédio 

que conta com os equipamentos e instalações, descritos na Tabela abaixo. 

 

TABELA 1 – Estrutura física do Serviço de Proteção a Adolescentes em 

cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Natal. 

 

Setor Quantidade Observações 

Sala de Atendimento 

Psicossocial 

02 Estas salas não possuem climatização, são 

bastante quentes e tem capacidade para 06 

pessoas, cada uma; uma das salas de 

atendimento tem 02 computadores de uso 

preferencial da equipe psicossocial; 

Sala de Oficinas 02 Uma dessas salas foi improvisada, pois é um 

espaço maior, mas não possui estrutura 

adequada para as atividades, tem apenas 

algumas mesas pequenas e cadeiras. Devido à 

sua amplitude, prejudica o entendimento das 

falas, pois produz a dispersão do som; 

Sala da equipe de 

Educadores Sociais 

01 Climatizada, com 07 birôs e capacidade para 10 

cadeiras, no máximo; 

Sala da Coordenação 01 Climatizada e com capacidade para 04 birôs, com 

02 computadores e uma mesa para pequenas 

reuniões, 01 telefone; 

Sala dos computadores 01 Esta sala foi improvisada em um dos corredores 

do prédio, separada do corredor de acesso às 

salas das oficinas por uma divisória; na qual 

estão instalados 03 computadores, de uso da 

equipe (socieoducadores e técnicas do Serviço 

Social e da Psicologia); 

Almoxarifado 01 Destinado para armazenar materiais de 

expediente, de limpeza e das oficinas 

pedagógicas; 

Recepção 01 Sala ampla, com 06 cadeiras e um sofá, 01 birô, 

01 computador e impressora, 01 gaveteiro, 01 

telefone; 

Copa/cozinha 01 Está posicionada na entrada do prédio; 

Banheiro 08 02 para usuários; 01 na área externa; 05 para 

equipe; 

Repouso dos guardas 01 Sala e banheiro, para a organização do material 
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da guarda e repouso; também não é climatizado; 

Sala de reuniões 01 Esta sala tem espaço para uma mesa grande 

com capacidade para 08 cadeiras; Neste espaço 

também ficam arquivados em pastas, distribuídas 

em duas estantes, os mais de 03 mil processos 

extintos de socioeducandos; também nesse 

mesmo espaço são oferecidas as refeições aos 

socioeducandos nos intervalos das atividades de 

LA.  

 

 Apesar dessa estrutura, aparentemente ampla, o prédio não foi construído e 

adequado às necessidades do Serviço. Antes da utilização para este fim, no prédio 

funcionava a Diretoria Regional de Educação do RN (DIRED), que realizava 

atividades burocráticas ligadas à Secretaria de Educação e atendimento aos 

professores servidores do Estado. 

 Porém, para o Serviço de Atendimento aos Adolescentes este espaço 

demonstra não estar adequado ainda, pois é necessária uma estrutura que ofereça 

condições de se realizar atividades em grupo, com aproximadamente 15 a 20 jovens 

concomitantemente. Na estrutura atual, quando são realizadas atividades com esse 

número de pessoas, os ambientes ficam extremamente desagradáveis, devido ao 

calor e à acústica que dispersa o som ou produz eco. 

 Quanto à equipe que desenvolve esse trabalho de acompanhamento dos 

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, atuam profissionais de 

formações diversas, nas funções de Educador Social38, Assistente Social, Psicólogo, 

Pedagogo, Terapeuta Ocupacional e outros, como pode ser observado no quadro a 

seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 O Educador Social é a denominação do Cargo no município do Natal e esta é a profissão 
regulamentada. Entretanto, no SINASE a nomenclatura utilizada é Sócioeducador(a) – mas na prática 
estes profissionais realizam a mesma função. 
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TABELA 2 – Quadro da Equipe do SMSE de Natal 

 

Função Formação Quantidade 

Coordenação Serviço Social 01 

Assistente Social Serviço Social 06 

Psicólogo(a) Psicologia 04 

Pedagogo(a) Pedagogia 03 

Arte educador(a) Música 01 

Terapeuta Ocupacional Terapia Ocupacional 01 

Educador(a) Social  Ensino Superior39 16 

Recepcionista Ensino Médio 01 

Copeira Ensino Fundamental 01 

ASG Ensino Fundamental 02 

Vigia Ensino fundamental 02 

Motorista Ensino Fundamental 02 

 

 Ao todo são 40 funcionários, com diferentes vínculos, pois apenas 16 são 

servidores efetivos, 23 são funcionários contratados, por meio de processo seletivo, 

e 01 ASG é contratada por empresa terceirizada. A diferença de vínculos entre os 

profissionais gera tensões das mais diversas, como a diferença de tratamento entre 

gestores e equipes, diferença de garantias trabalhistas, como por exemplo, o direito 

às férias, que os profissionais contratados pelo processo seletivo, ao completarem 

01 ano de contrato, não foram autorizados a requererem em 2015 (mas existe a 

possibilidade de autorização em 2016). 

 No que diz respeito às atividades realizadas pela equipe, apenas os 

profissionais de nível superior atuam diretamente no acompanhamento das medidas 

socioeducativas. Cada área desenvolve uma atividade específica com os jovens e 

suas famílias, para cada medida socioeducativa aplicada. 

 Mas, para uma melhor compreensão das atividades realizadas no Serviço de 

Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em 

Meio Aberto de Natal, apresentamos o fluxo do atendimento aos socioeducandos, 

                                                           
39A formação dos educadores sociais é diversificada, porque no concurso realizado em 2006, para o 
preenchimento do cargo, exigia-se apenas magistério. Porém, no processo seletivo realizado em 
2014 foi exigida a formação superior em pedagogia. Desse modo, para os servidores se adequarem 
às exigências atuais foi exigida a graduação ou pós-graduação em Educação, pois todos os 
educadores que ingressaram por meio do concurso em 2006 têm nível superior, porém em distintas 
áreas, como Serviço Social, diversas Licenciaturas (História, Matemática etc.), Fisioterapia, Farmácia, 
dentre outras. 
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desde o momento da apreensão até o momento da extinção da medida e 

procedimentos finais da equipe. 

 

FIGURA 4 – Organograma do Fluxo de Atendimento ao Adolescente no 

Sistema Socioeducativo em Natal/RN 
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 Assim, é possível observar mais uma vez as três fases do processo 

socioeducativo, nas quais o socioeducando passa pela fase policial, ministerial e 

judicial, momento em que recebe a sentença e passa a ser acompanhado pela 

instituição designada para este fim, ou seja, pelo Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de Natal. 

 No momento em que se apresentam a este Serviço, os socioeducandos têm à 

sua disposição uma equipe de referência, um educador social, uma assistente social 

e uma psicóloga, que deverá acompanhar todo o seu processo (desde a audiência 

de apresentação e julgamento, ao término da medida, com a apresentação do 

relatório final ao poder judiciário e o encaminhamento da família ao Centro de 

Referência de Assistência Social do seu território). 

 Na efetivação do acompanhamento aos socioeducandos, respeitando o 10º 

Princípio do SINASE – da Incompletude Institucional, “caracterizada pela utilização 

do máximo possível de serviços na comunidade, responsabilizando as políticas 

setoriais no atendimento aos adolescentes”, o Serviço de medidas socioeducativas 

em meio aberto de Natal desenvolve suas atribuições buscando estabelecer 

parcerias com as instituições públicas e não governamentais, com o objetivo de 

estabelecer uma rede de atendimento aos socioeducandos no município. 

 Estas parcerias revelam-se na inserção dos jovens nas atividades da medida 

de PSC e no atendimento aos encaminhamentos da equipe para os serviços da rede 

proteção do Sistema de Garantia de Direitos. Neste sentido, cada profissional 

desempenha diversas atividades para atender às demandas dos jovens e de suas 

famílias, nas mais distintas questões. 

 Sendo assim, quanto aos Educadores Sociais, seu trabalho está direcionado 

ao acolhimento, acompanhamento e à orientação dos socioeducandos e suas 

famílias. Ao todo, estão atuando no Serviço 16 Educadores Sociais, cada um fica 

responsável pelo acompanhamento dos jovens de um território determinado – esse 

território pode ser um bairro (como Felipe Camarão que tem uma Educadora só para 

o acompanhamento dos socioeducandos que lá residem), pode ser mais de um 

bairro (Redinha e Alto da Torre que tem uma educadora responsável) ou até uma 

região inteira (a exemplo da zona Sul, que geralmente tem apenas um, ou no 

máximo dois educadores de referência). 

 Esta divisão entre os educadores e os territórios é uma tentativa de respeitar 

ao que é preconizado pelo SINASE (BRASIL, 2006, p.44), no qual está definido que 
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cada equipe técnica, formada por, no mínimo, um educador, um assistente social e 

um psicólogo, deve acompanhar até 20 socioeducandos, em Liberdade Assistida e 

na Prestação de Serviços à Comunidade. 

 Porém, a forma de divisão adotada desde os primeiros processos de 

organização do Serviço, não está sendo capaz de obedecer às normas vigentes, 

devido ao fato de existirem educadores sociais com até 47 socioeducandos para 

acompanhar. O educador que tem menos socioeducandos sob sua responsabilidade 

está com 16 (tendo como referência o mês de novembro de 2015). 

 Todavia, mesmo se fosse realizada uma divisão igualitária, de acordo com os 

dados da gestão do Serviço, ocorreria que cada educador ficaria com 35 

socioeducandos. Ou seja, a equipe continuaria insuficiente. Essa divisão é 

diferenciada para os demais integrantes da equipe, porém esse tema será retomado 

mais adiante. 

 Os educadores sociais têm a competência de acolher e encaminhar os jovens 

para cumprirem a medida de Prestação de Serviços à Comunidade, encaminhando 

cada socioeducando à instituição que mais se adéqua às suas possibilidades e 

capacidades de desenvolver atividades de trabalho. 

 Dentre as principais instituições parceiras para o cumprimento da PSC estão 

escolas públicas de ensino fundamental e médio, unidades básicas de saúde, 

Centros de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil – Álcool e outras Drogas (CAPS-

I/AD) e organizações não governamentais. Cada instituição oferece aos 

socioeducandos espaço e um profissional, que também os acompanha durante o 

tempo determinado da medida socioeducativa na rotina institucional. 

 Diante do fato de que a maioria dos jovens tem apenas o ensino fundamental 

e muitos não dominam os conceitos básicos de informática, as instituições ofertam a 

eles atividades elementares, como auxiliar na limpeza e pequenos serviços de 

organização das estruturas, como limpeza de quintais, arrumação de almoxarifados 

e estantes etc. Aos jovens com escolarização mais avançada, são ofertadas 

atividades de digitação de prontuários, atendimento ao público e apoio aos 

funcionários em atividades burocráticas. 

 Os Educadores Sociais realizam visitas praticamente toda semana nas 

instituições onde existem socioeducandos em cumprimento de PSC, com o objetivo 

de verificar a frequência e o desempenho deles nas atividades, no relacionamento 

com a equipe e a comunidade. Nas situações onde os socioeducandos apresentam 
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faltas sem justificativas, as famílias são contatadas para averiguação dos motivos 

das faltas, e se for constatada a ausência de compromisso do socioeducando, é 

comunicado o descumprimento da medida e este é convocado para audiência de 

Justificação na 1ª Vara da Infância e da Juventude de Natal. 

 Além desse acompanhamento à PSC, os Educadores Sociais participam das 

audiências na Vara da Infância e Juventude, inserem os jovens nas oficinas de 

Liberdade Assistida, acompanham a frequência nestas atividades, elaboram 

documentos como Sínteses de Situação Atual e Descumprimento, contribuem com 

os estudos da equipe psicossocial sobre cada família, bem como compartilham 

informações sobre todo o acompanhamento do processo para a elaboração dos 

Relatórios Finais. 

 A equipe Psicossocial, formada por 06 Assistentes Sociais e 04 Psicólogas, é 

responsável pelo atendimento inicial, de acompanhamento e final dos 

socioeducandos e suas famílias, preenchimento do Prontuário do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), construção do Plano Individual de Atendimento (PIA) – 

junto com o socioeducando e sua família, Encaminhamento dos usuários aos 

demais serviços da rede de atendimento, tais como Assistência Social, Saúde, 

Educação, Trabalho, Direitos Humanos, dentre outras políticas, Visitas domiciliares, 

Visitas Institucionais, elaboração de projetos, supervisão de estagiários, além das 

demais atribuições estabelecidas nas Leis que regulamentam as profissões (Serviço 

Social e Psicologia). 

 Esta equipe também é responsável pelo registro das principais informações 

que compõem as estatísticas a respeito do perfil dos socioeducandos, que 

contribuem para alimentar os registros referentes à execução das medidas 

socioeducativas no Ministério de Desenvolvimento Social. 

 Porém, uma das principais competências da equipe psicossocial é o 

acompanhamento do Plano Individual de Atendimento Socioeducativo (PIA) 40, que é 

formado pelas metas construídas junto com os socioeducandos e suas famílias, 

individualmente. Cada socioeducando tem um PIA e deve ser auxiliado no 

cumprimento das metas nele estabelecidas. Esse acompanhamento deve ser 

realizado periodicamente, por meio de atendimentos de acompanhamento, visitas 

domiciliares e institucionais, encaminhamentos à rede de atendimento, com 

                                                           
40 Ver modelo de PIA utilizado pela equipe no Anexo C. 
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orientação especializada e apoio aos jovens para que cumpram suas metas – 

distribuídas nos seguintes eixos: Saúde, Convivência Familiar e Comunitária, 

Escolarização, Trabalho, Profissionalização e Cidadania. 

 A equipe pedagógica, em parceria com profissionais da Terapia Ocupacional, 

Psicologia e Arte-educação, realizam as atividades das Oficinas de Liberdade 

Assistida, em diferentes modalidades – Cidadania, Alfabetização e Letramento, 

Xadrez e Música. 

 Estas Oficinas correspondem à modalidade de Liberdade Assistida 

Institucional, adotada pelo Serviço de Medidas Socioeducativas de Natal, desde o 

início da sua constituição. Cada Oficina tem um Projeto básico, por meio do qual os 

profissionais se organizam para desenvolver as atividades com os jovens em LA. 

 De acordo com o Projeto das Oficinas de Xadrez e Música (MELO, 2015), 

estas atividades têm o objetivo de valorizar e estimular o raciocínio lógico através de 

exercícios lúdicos, que promovam a melhoria da autoestima, a disciplina, o 

desenvolvimento cognitivo dos socioeducandos e das capacidades de comunicação 

e aprendizado. 

 A respeito do alcance desses objetivos, resgatamos nos depoimentos da 

equipe durante as entrevistas da pesquisa que fundamentou este trabalho, que 

durante uma atividade desenvolvida na Oficina de Cidadania, um dos jovens estava 

aprendendo a confeccionar filtros dos sonhos e na execução da atividade pensou 

em voz alta “Rapaz, num é que eu sou capaz!” 41 – esta frase refletiu em poucas 

palavras a percepção que muitos desses jovens têm de si, como alguém que não é 

capaz de fazer determinadas atividades, de aprender algo novo, mas durante o 

cumprimento da medida socioeducativa têm a possibilidade de se perceberem como 

sujeitos de possibilidades e capacidades. 

 Dentre as diversas turmas de Liberdade Assistida são relatadas incontáveis 

histórias de jovens que tiveram grande êxito no cumprimento da medida, pois além 

                                                           
41 Este relato foi feito por uma integrante da equipe entrevistada (Entrevista Equipe 2, 2015). Segundo 
ela, a equipe desenvolveu com os jovens da Oficina de Cidadania uma atividade de confecção de 
Filtros dos Sonhos, um objeto decorativo que tem o sentido simbólico de afastar sonhos e energias 
ruins. Esta atividade foi sugerida pelos jovens da turma e todo o material utilizado, necessário à 
confecção dos artesanatos foi conseguido por eles também. A equipe facilitou a intervenção 
oferecendo o espaço, o lanche e auxiliando aqueles que ainda não haviam aprendido a técnica, além 
de trabalhar o exercício do diálogo e da comunicação para todas as atividades da vida. Ao término do 
período da LA, a equipe organizou um “bazar dos sonhos”, para apresentar o material produzido aos 
demais integrantes da equipe e convidados do poder judiciário e da Secretaria de Assistência Social 
(Ver fotos no Anexo A).  
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de cumprir a carga horária e as atividades propostas na instituição, transformaram 

completamente suas trajetórias de vida. Jovens que empreenderam seus próprios 

negócios, encaminhados pelo Serviço, se profissionalizaram pela Petrobrás 

(Programa Petrobrás Jovem Aprendiz), ou se inseriram em programas como o Vira 

Vida (Programa criado pelo Conselho Nacional do SESI para a profissionalização de 

jovens até 21 anos, que sofreram violência ou exploração sexual), para formação 

técnica em Moda, Imagem Pessoal, Turismo, Gastronomia, entre outros. 

 São dezenas de jovens que, por meio do Serviço de Medidas 

Socioeducativas, tiveram a oportunidade de se inserir em programas e serviços, 

recebendo do Estado uma atenção diferenciada, que não tiveram acesso até se 

tornarem visíveis pelo cometimento do ato infracional. 
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4 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO 

MUNICÍPIO DO NATAL 

 

 A avaliação da efetividade de uma política pública exige a investigação e 

obtenção de informações de diferentes perspectivas, que possam ancorar a 

construção dos indicadores da pesquisa, bem como a avaliação das mudanças 

promovidas na vida do público estudado, para o qual foi planejada a política. 

 Dessa forma, está descrito neste capítulo todo o processo metodológico que 

fundamentou as conclusões desta avaliação, desde a definição das técnicas que 

foram adotadas para aquisição das informações necessárias, a construção dos 

indicadores, a escolha dos entrevistados, até a avaliação da efetividade da política 

de atendimento socioeducativo. 

 

4.1 CONSTRUINDO UMA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DAS MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS: INDICADORES DE EFETIVIDADE 

 

A pesquisa realizada para fundamentar esta dissertação teve como objetivo 

avaliar a efetividade da política pública de atendimento socioeducativo, no que diz 

respeito ao acesso dos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em 

meio aberto no município do Natal/RN às demais políticas que compõem o sistema 

socioeducativo, a partir da construção de indicadores que apontem a efetividade do 

atendimento socioeducativo no acesso dos jovens aos serviços ofertados pelas 

políticas de Assistência Social, Trabalho, Educação e Saúde. 

Assim, a pesquisa em referência buscou identificar os fatores que contribuem 

para a ocorrência do fenômeno pesquisado, possibilitando elucidar a realidade, 

romper com preconceitos e falsas evidências (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2005), e 

apresentar possíveis respostas à questão se as políticas públicas que integram o 

sistema socioeducativo estão sendo efetivas em contribuir para a expansão das 

capacidades da juventude em cumprimento de medidas socioeducativas em meio 

aberto.  

Utilizamos o método quantiqualitativo, buscando avaliar a efetividade do 

atendimento ao jovem em cumprimento de medidas socioeducativas, a partir da 

coleta de dados estatísticos, obtidos por meio da publicação de Mapas e Relatórios 

de instituições como a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 
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do Ministério de Desenvolvimento Social e de instituições locais como a 

FUNDAC/RN e o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 

Medidas em Meio Aberto de Natal.  

O estudo do referencial teórico e a análise das informações obtidas com os 

jovens, profissionais e gestores que participam do sistema de atendimento 

socioeducativo em Natal, contemplou a fase da avaliação da política, com o registro 

dos depoimentos e concepções dos principais atores dessa política a respeito de 

sua efetivação. 

No que se refere aos procedimentos metodológicos da pesquisa social 

realizada, foram estabelecidas fases, instrumentos e técnicas a serem aplicados 

para construir a problemática e apreender sujeições, possibilidades e provocações 

para melhor conhecimento da questão abordada. 

Realizamos entrevistas semidiretivas com profissionais e gestoras atuantes 

na implementação do sistema socioeducativo em Natal, uma vez que contribuiriam 

significativamente para a problematização da investigação, pois diante do papel que 

desempenham na implementação das políticas públicas de juventude, possuem 

conhecimento privilegiado sobre a temática, o que possibilita a descoberta de novos 

aspectos, ampliando e validando o campo das leituras efetivadas. Em relação à 

técnica de entrevista é importante destacar que, 

 
 
O entrevistador deve esforçar-se por fazer o menor numero possível de 
perguntas. A entrevista não e um interrogatório nem um inquérito por 
questionário. O excesso de perguntas conduz sempre ao mesmo resultado: 
o entrevistado depressa adquire a impressão de que lhe e simplesmente 
pedido que responda a uma serie de perguntas precisas e dispensar-se-á 
de comunicar o mais fundo do seu pensamento e da sua experiência. As 
respostas tornar-se-ão cada vez mais breves e menos interessantes, Após 
ter sumariamente respondido à anterior, esperará pura e simplesmente a 
seguinte como se esperasse uma nova instrução. Uma breve exposição 
introdutória acerca dos objectivos da entrevista e do que dela se espera 
basta geralmente para lhe dar o tom geral da conversa, livre e muito aberta; 
(QUIVY; CAMPENHOUDT, 2005, p.74). 
 
 

 Assim, para as entrevistas com as gestoras e representantes de instituições 

que atuam no município com a juventude, foram elaborados roteiros mais concisos, 

nos quais era solicitado à entrevistada um resumo de sua trajetória, a função 

desenvolvida na instituição que representa, o trabalho realizado pela instituição, a 

relação do seu trabalho com o Sistema Socioeducativo em Natal e as ações que 

desenvolve com o público usuário deste Sistema. 
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Quanto à definição da amostra para a seleção dos entrevistados, dentre os 

envolvidos com a implementação do Atendimento Socioeducativo em Natal, foram 

selecionadas representantes de órgãos que atuam diretamente na construção, 

gestão, monitoramento e implementação de políticas de juventude no município. 

Nesse momento da pesquisa foram entrevistadas: a secretária de Juventude do RN; 

a gestora do Serviço de Atendimento Socioeducativo de Natal; a representante do 

poder judiciário (servidora da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Natal), 

que atua na execução direta do Programa de Medidas Socioeducativas; e uma 

representante de uma organização não governamental – do Centro de Referência 

dos Direitos Humanos (CRDH) – que atua com a juventude em situação de privação 

de liberdade ou que vivencia violação de direitos no RN. 

 Após esse momento de entrevistas com gestores e representantes de 

instituições externas ao Serviço, lócus da pesquisa, foi definida a amostra para 

realização das entrevistas individuais semidiretivas com a equipe que atua no 

Serviço de atendimento socioeducativo de Natal, assim como os Grupos Focais que 

seriam realizados com os socioeducandos atendidos neste Serviço. 

 Diante de um universo finito de 31 profissionais de nível superior que atuam 

diretamente com o atendimento socioeducativo, foram selecionados 06 profissionais, 

ou seja, 02 representantes de cada setor – Psicossocial (com 10 profissionais), 

Equipe das Oficinas (com 06 profissionais) e Educadores Sociais (com 16 

profissionais). Utilizou-se ainda como critério de escolha dos profissionais 

entrevistados o tempo de atuação no Serviço, devido ao fato de estarem atuando 

servidores com tempo igual ou superior a 05 anos e profissionais contratados com 

tempo inferior a 02 anos. 

 Desse modo, foram entrevistados 03 profissionais com maior tempo de 

atuação e 03 profissionais com menor tempo de atuação, além da gestora do 

Serviço. 
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TABELA 3 – Quadro das entrevistas com a equipe do Serviço de MSE de Natal 

 

Profissional Setor Tempo de atuação no SMSE Data da entrevista 

Profissional 01 Psicossocial 05 anos 19/10/2015 

Profissional 02 Oficinas de LA 08 anos 22/10/2015 

Profissional 03 Oficinas de LA 01 ano e 03 meses 28/10/2015 

Profissional 04 Educador Social 03 meses 29/10/2015 

Profissional 05 Psicossocial 01 ano e 03 meses 30/11/2015 

Profissional 06 Educador Social 08 anos 02/12/2015 

Profissional 07 Gestora do Serviço de MSE 01 ano e 03 meses 27/11/2015 

 

 Para a realização das entrevistas com os socioeducandos, foi realizada uma 

pesquisa por meio do “estudo de uma amostra representativa da população” 

(QUIVY; CAMPENHOUDT, 2005), devido ao universo de jovens no sistema 

socioeducativo representarem um número bastante volumoso – pois são 420 

socioeducandos ativos. Os socioeducandos que estão com seus processos 

suspensos não foram contabilizados na amostra, pois devido a esta condição, não 

estão recebendo intervenções da equipe, por aguardarem nova determinação do juiz 

(que pode ser a continuidade do processo socioeducativo, a aplicação de uma 

internação sanção ou a extinção da medida, a depender da motivação da 

suspensão). 

 Dentre os 420 socioeducandos ativos, consideramos os 89% que estão na 

faixa entre 15 e 21 anos de idade (grupo que representa os jovens na 

socioeducação, púbico da nossa pesquisa) – consideramos então, como população 

total 374 jovens. Para que pudéssemos atingir um universo de aproximadamente 

10% desse universo, buscamos entrevistar os jovens inseridos nas oficinas de 

Liberdade Assistida, pois é nestas atividades onde se concentram a maioria dos 

jovens entre 15 e 21 anos e cada oficina tem inscrito um total de até 15 jovens, de 

ambos os gêneros. 

 Desse modo, foi escolhida como melhor técnica de entrevista a ser aplicada 

nestas condições, a metodologia do Grupo Focal, que se apresenta como uma 

importante técnica de pesquisa qualitativa, a qual proporcionou a diversificação do 

método com a realização de um processo dinâmico e participativo. 

O grupo focal, de acordo com Backes (2011), tem o objetivo de identificar 

visões de mundo, percepções e ideias sobre uma temática específica, que pode ser 
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utilizada acompanhada de outras técnicas e possibilitará a coleta de informações, 

por meio da interação do grupo. Ou seja, a entrevista de Grupo Focal 

 
 
[...] se trata de uma entrevista em grupo, na qual a interação configura-se 
como parte integrante do método. No processo, os encontros grupais 
possibilitam aos participantes explorarem seus pontos de vista, a partir de 
reflexões sobre um determinado fenômeno social, em seu próprio 
vocabulário, gerando suas próprias perguntas [...]. Desse modo, o grupo 
focal pode atingir um nível reflexivo que outras técnicas não conseguem 
alcançar [...]. (BAKES, 2011, pp.438-439). 
 
 

Espera-se com a aplicação desta técnica, que na interação do grupo, 

considerada uma das formas mais ricas de formação de opinião, os participantes 

dialoguem e reflitam a respeito do que está sendo investigado. O pesquisador 

participa na condução dos temas para que o grupo não perca o foco do tema 

abordado, registrando de forma gravada ou escrita as falas dos participantes. 

Também deve ser planejado pelo pesquisador o local e a quantidade de 

participantes dos grupos – local que garanta sigilo e privacidade, e um número de 

participantes entre 04 e 12, para que seja possível um diálogo com diversidade de 

ideias e possibilidade de participação e interação de todos. 

Desse modo, foram realizados 04 Grupos Focais com os jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto em Natal. Todos os 

grupos foram registrados por meio de anotações, pois a maioria dos jovens não 

autorizou a gravação em áudio das suas falas. Esta resistência, de acordo com 

alguns relatos, se deve ao fato destes jovens temerem a utilização de seus 

depoimentos para agravar de alguma forma seus processos judiciais. 

Os grupos focais foram realizados nos dias de Oficinas de Liberdade 

Assistida, pois consideramos mais adequado reunir os jovens que já se conheciam e 

possuíam um vínculo preestabelecido, desde a formação inicial da turma na qual 

estavam inseridos, pois se corria o risco de convidar jovens de diferentes setores da 

cidade e estes não se sentirem confortáveis diante da possibilidade de encontrar 

inimigos durante a atividade. O fato do grupo se conhecer deveria ser um facilitador 

pra que a atividade fluísse, diante da confiança estabelecida no grupo.  

Desse modo, foram selecionadas turmas de diferentes modalidades de 

Oficinas de Liberdade Assistida e de horários de funcionamento das atividades, 

como demonstra a Tabela 4, abaixo: 
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TABELA 4 – Quadro de Grupos Focais com jovens em MSE em Natal 

 

GRUPO MODALIDADE DE OFICINA DATA HORÁRIO 

GRUPO FOCAL 01 Oficina de Cidadania  06/07/2015 Vespertino 

GRUPO FOCAL 02 Oficina de Xadrez 01/10/2015 Vespertino 

GRUPO FOCAL 03 Oficina de Cidadania 26/11/2015 Matutino 

GRUPO FOCAL 04 Oficina de Música 16/12/2015 Matutino 

 

 Cada Grupo teve um número de participantes diferente, à medida que foram 

realizados com os jovens que compareceram à oficina de LA no dia agendado com o 

profissional responsável pela Oficina, para a realização dessa atividade da pesquisa. 

 Os dois primeiros Grupos Focais foram realizados no salão, que fica no piso 

inferior do prédio onde funciona o Serviço. Este salão não está climatizado e possui 

apenas um pequeno ventilador instalado na parede, que produz um barulho 

incômodo, e isto prejudicou a compreensão de parte dos diálogos dos jovens, pois 

estes apresentaram inibição e resistência a responder algumas perguntas, acrescido 

da recusa em assinar o termo de confidencialidade que autorizava a gravação em 

áudio da atividade. 

 O terceiro e o quarto grupo focal foram realizados na sala de Oficinas 

pedagógicas, que é um espaço menor, no qual os jovens ficam sentados ao redor de 

uma mesa redonda e grande, que possibilita atividades com colagem, escrita e jogos 

de tabuleiro. Nesta sala foi possível escutar melhor os diálogos e ter um contato 

mais próximo com os socioeducandos. Não foi possível realizar os primeiros grupos 

nesta sala, pois se encontrava ocupada com a realização de outras atividades pela 

equipe. 

 Quanto às principais informações obtidas com os jovens participantes dos 

grupos, foi possível construir um quadro, para melhor organização das informações 

obtidas nas atividades, com auxílio dos registros da equipe no Plano Individual de 

Atendimento (PIA) de cada socioeducando. 
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TABELA 5 – Dados dos socioeducandos participantes dos Grupos Focais 

 

SOCIOEDUCANDOS PARTICIPANTES DO GRUPOS FOCAIS 

GRUPO FOCAL 01 06 JOVENS 

JOVEM IDADE COR GÊNERO MEDIDA ATO INFRACIONAL BAIRRO 

L.R.N.P. 18 Branca M LA Roubo Quintas 

A.R.O.S. 17 Parda F LA Lesão corporal Felipe Camarão 

M.S.S. 18 Parda M PSC+LA Receptação Potengi 

H.A. 16 Parda M LA Tráfico de drogas Nova Natal 

D.L.S. 18 Parda M PSC+LA Roubo Nova Cidade 

I.N.S. 15 Parda M LA Estupro Alecrim 

 

GRUPO FOCAL 02 07 JOVENS 

JOVEM IDADE COR GÊNERO MEDIDA ATO INFRACIONAL BAIRRO 

W.X.R.N. 16 Branca M LA Porte de arma Vale Dourado 

W.R.C. 18 Parda M LA Roubo Pajuçara 

S.R.A. 18 Branca M LA Roubo Lagoa Azul 

J.B.S. 17 Parda M LA Roubo Nossa Sra. 
Apresentação 

L.F.C.A. 18 Branca M LA Tráfico de drogas Soledade 

M.W.D.S. 16 Parda F LA Divulgação de 
conteúdo na net 

Nossa Sra. 
Apresentação 

S.B.A.S. 16 Parda F LA Roubo Ponta Negra 

 

GRUPO FOCAL 03 04 JOVENS 

JOVEM IDADE COR GÊNERO MEDIDA ATO INFRACIONAL BAIRRO 

L.G.S. 15 Parda M PSC+LA Roubo Planalto 

T.B.S. 17 Parda M LA Roubo Felipe Camarão 

Z.E.S.S. 17 Parda F LA Ameaça Felipe Camarão 

A.I.P.S. 19 Preta M LA Tráfico de drogas Felipe Camarão 

 

GRUPO FOCAL 04 04 JOVENS 

JOVEM IDADE COR GÊNERO MEDIDA ATO INFRACIONAL BAIRRO 

MMFM 19 Parda M LA Porte ilegal de arma Nova Descoberta 

JVAL 15 Preta M PSC+LA Roubo Lagoa Azul 

BPA 16 Parda M PSC+LA Roubo Lagoa Azul 

MTS 15 Parda F LA Lesão corporal Cidade Nova 

 

Com estas informações, identifica-se que foi possível contemplar jovens que 

cumpriram ou estão em cumprimento de medidas de Prestação de Serviços à 

Comunidade e em Liberdade Assistida. Não foi possível garantir a participação dos 

jovens em cumprimento apenas da medida socioeducativa de PSC, devido ao fato 

de estes não participarem de atividades dentro do Serviço de Atendimento 

Socioeducativo, pois cumprem suas medidas nas instituições parceiras e 

comparecem à instituição apenas nos dias de atendimento com a equipe 

psicossocial. 
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Além das informações básicas sobre os socioeducandos que participaram dos 

grupos focais, foi possível obter dados mais específicos a respeito da condição de 

vida de cada jovem. Estas informações foram fundamentais para avaliar a 

efetividade do atendimento socioeducativo, acrescidas dos depoimentos dos jovens 

durante os grupos.  

Dividimos em eixos a classificação das informações para que tivéssemos 

como base o Plano Individual de Atendimento e as metas planejadas junto com os 

jovens e suas famílias. Foram analisadas as informações dos socioeducandos nos 

eixos: Saúde, Drogadição, Família, Comunidade, Aptidão, Escolaridade, Trabalho, 

Profissionalização e Documentação. 

Buscou-se com isso, o aprofundamento a respeito da efetividade do 

atendimento socioeducativo em proporcionar aos jovens o acesso às demais 

políticas públicas, que fazem parte do sistema socioeducativo, com a promoção de 

mudanças na vida desses jovens, por meio do olhar e da concepção dos próprios 

jovens, que são assistidos por essa política, tornando-os sujeitos ativos na pesquisa. 

Utilizando-se como paradigma de análise a concepção apresentada por Sen 

(2013), sobre a contribuição das políticas públicas na transformação das pessoas 

em agentes, para a superação de situações de vulnerabilidade, enquanto limitadoras 

da expansão de suas capacidades, devendo, estas políticas, serem promotoras de 

“desenvolvimento como um processo integrado de expansão de liberdades 

substantivas interligadas” (p.23), realizamos as entrevistas com profissionais e 

jovens, direcionando as questões tentando obter informações que elucidassem se o 

atendimento socioeducativo de Natal é efetivo nesse propósito de expandir as 

capacidades dos jovens. 

O processo de “exploração das entrevistas exploratórias” foi viabilizado pela 

utilização do discurso enquanto fonte de informação (QUIVY; CAMPENHOUDT, 

2005). O discurso dos entrevistados, registrado por meio de gravações (gestores e 

profissionais) ou na escuta e registro manual dos relatos dos jovens – pois estes não 

autorizaram a gravação dos grupos – fundamentou a avaliação realizada neste 

trabalho. Cada fala foi analisada, problematizada e classificada de acordo com os 

indicadores construídos para esta avaliação.  

 A construção de indicadores, para subsidiar a avaliação de políticas públicas, 

tem diferentes objetivos e formas de utilização pelos gestores dessas políticas. Os 

indicadores podem fundamentar a construção de planos de investimento, ou de 
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desenvolvimento, indicar os setores ou públicos para os quais se devem investir 

mais recursos, dentre outras ações. 

De acordo com Jannuzzi (2005), os indicadores em pesquisa social na 

avaliação de políticas públicas devem servir para orientar a elaboração e 

implementação destas ações, buscando torná-las mais efetivas. 

 
 
No campo aplicado das políticas públicas, os indicadores sociais são 
medidas usadas para permitir a operacionalização de um conceito abstrato 
ou de uma demanda de interesse programático. Os indicadores apontam, 
indicam, aproximam, traduzem em termos operacionais as dimensões 
sociais de interesse definidas a partir de escolhas teóricas ou políticas 
realizadas anteriormente. (JANNUZZI, 2005, p.138). 
 
 

 Tendo esta função de aproximar e traduzir as dimensões sociais de interesse, 

no contexto acadêmico, os indicadores são utilizados na pesquisa para aprofundar a 

investigação proposta. Por meio de termos operacionais, buscamos desvendar 

algumas dimensões da vida dos jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas, que são passíveis de transformação através da intervenção do 

Estado, com a implementação do Sistema Socioeducativo. 

 Os indicadores também deverão se fundamentar nas informações a respeito 

das condições de vida da população, suas privações e anseios antes de acessar a 

política pública avaliada. Assim, é possível identificar qual o nível da efetividade 

dessa política, que pode variar de não efetivo a alta efetividade. 

 Tendo como referência o conceito de desenvolvimento de capacidades de 

Sen (2010), que define os cinco tipos de liberdade que advêm da possibilidade de 

expansão das capacidades dos sujeitos, os quais são: liberdades políticas, 

facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e 

segurança protetora. Estas liberdades são os meios e não os fins do processo, se 

complementam, e podem ser garantidas por meio das políticas públicas. Assim, tem-

se que “As políticas públicas, visando ao aumento das capacidades humanas e das 

liberdades substantivas em geral, podem funcionar por meio da promoção dessas 

liberdades distintas, mas inter-relacionadas”. (SEN; KLIKSBERG, 2010, p.25). 

 Tendo como referência os objetivos da política de atendimento 

socioeducativo, compreende-se que “o aumento das capacidades humanas” 

representa o processo de promoção das “oportunidades sociais”, por meio do 

acesso às demais políticas públicas que se articulam com o SINASE. 
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 Como vimos, a implementação efetiva do Sistema de Atendimento 

Socioeducativo depende da eficácia, eficiência e efetividade das políticas públicas 

que o compõem. Destacamos para a avaliação proposta neste trabalho, as políticas 

de Saúde, Convivência Familiar e Comunitária, Educação e Trabalho e Cidadania 

(formação profissional) – pois estes também constituem os eixos do Plano Individual 

de Atendimento (PIA) dos Socioeducandos. 

Diante disso, tendo como base o SINASE, são indicadores principais para a 

avaliação dos serviços de atendimento socioeducativo em meio aberto, que orientam 

o planejamento das metas do PIA, os seguintes aspectos: 

 

TABELA 6 – Indicadores com Base no SINASE e no PIA 

 

Categoria – Direitos Humanos Eixo do PIA no Serviço de MSE/Natal 

Documentação escolar Educação 

Escolarização Educação 

Documentação civil  Trabalho e cidadania 

Cultura, Esporte e Lazer Educação 

Atenção Integral à Saúde Saúde 

Participação em atividades comunitárias Convivência familiar e comunitária 

Trabalho/profissionalização Trabalho e cidadania 

Categoria – Atendimento Socioeducativo Eixo do PIA 

Atendimento familiar Convivência familiar e comunitária 

Encaminhamento à rede de atendimento Todos os eixos do PIA 

Composição e formação da equipe Responsável pelo registro 

Fonte: SINASE (2006, p.81). 

 

 Desse modo, com base nestes indicadores identificados no SINASE e no PIA, 

foram construídos os seguintes indicadores para a pesquisa: 

- - Acesso aos serviços de Saúde; 

- Acesso à Educação; 

- Acesso ao Trabalho e à profissionalização; 

- Encaminhamentos à rede de atendimento socioassistencial; 

- Encaminhamento a outras políticas públicas sociais; 

- Desenvolvimento das capacidades dos jovens socioeducandos; 
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 Cada indicador foi verificado por meio das entrevistas com a equipe, nos 

Grupos Focais com os jovens e nos Planos Individuais de Atendimento (PIA’s) dos 

jovens que participaram da pesquisa. O acesso a cada política pública escolhida foi 

analisado tendo como referência a situação inicial (momento em que passou pelo 

atendimento inicial com a equipe psicossocial) e a situação atual do jovem. 

 

4.2 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

EM NATAL NO ACESSO DOS JOVENS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 

INTEGRANTES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E NA EXPANSÃO DE 

SUAS CAPACIDADES 

 

 Para realizar a avaliação de efetividade de uma política pública é necessário 

verificar as relações de causalidade entre a sua implementação e as mudanças 

promovidas na vida das pessoas.  

Nesse sentido, no atendimento socioeducativo, buscou-se avaliar a 

efetividade da política por meio das informações registradas no Serviço de Proteção 

Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio 

Aberto de Natal, bem como nas entrevistas e grupos focais realizados com a equipe 

e os jovens em cumprimento de medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e 

Prestação de Serviços à Comunidade. 

Considerando os indicadores construídos para este processo de avaliação, foi 

possível observar inúmeros aspectos da vida dos jovens que indicam se realmente o 

atendimento socioeducativo apresenta êxito, no que diz respeito à transformação da 

vida desses jovens, no sentido de expandir suas capacidades. 

Para tanto, buscou-se identificar se os jovens estavam conseguindo 

transformar suas trajetórias de vida, por meio do acesso a diversos serviços. Estas 

informações foram obtidas por meio dos Grupos Focais realizados com os 

socioeducandos, complementadas pelas informações registradas nos Planos 

Individuais de Atendimento (PIA) de cada jovem que participou dos grupos. Sendo 

assim, a avaliação da efetividade do atendimento socioeducativo, na perspectiva dos 

usuários está descrita no subitem 4.2.1, a seguir. 
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4.2.1 Avaliação da política de atendimento socioeducativo na perspectiva dos 

jovens socioeducandos das medidas socioeducativas em meio aberto de 

Natal. 

 

A avaliação da efetividade da política de atendimento socioeducativo, na 

perspectiva do público alvo, ou seja, dos socioeducandos, apresenta-se como 

elemento imprescindível para a pesquisa proposta neste trabalho. 

Sendo assim, inicialmente, buscamos identificar as informações referentes ao 

acesso à saúde, pois este é um dos objetivos do processo socioeducativo, 

estabelecido no SINASE, definido como meta do Plano Individual de Atendimento 

(PIA) de cada socioeducando. 

Assim, a respeito do que está estabelecido quanto à política de Saúde, 

identifica-se que, a nível local, Natal possui o Plano Operativo Municipal de Atenção 

à Saúde dos Adolescentes em Conflito com a Lei, que se destina a nortear “as 

ações e práticas que se desenvolverão a partir da territorialização, do planejamento, 

da integração intersetorial, do provimento de insumos e medicamentos” (NATAL, 

2011, p.4) no município. Por meio deste Plano, os adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas têm direito ao atendimento qualificado e 

articulado entre os serviços de saúde, da prevenção à assistência médica no 

tratamento de diferentes agravos. 

 Apenas no Plano Municipal de Saúde de 2011 consta uma referência ao 

acompanhamento do Plano Operativo Municipal da Atenção aos Adolescentes em 

Cumprimento de medidas socioeducativas. No Plano de 2014 esta população não é 

sequer citada nas ações da Secretaria Municipal de Saúde. Porém, o Plano 

Operativo não foi revogado e deve ser obedecido. 

Entretanto, na prática, mesmo encaminhados pelo Serviço de Atendimento 

Socioeducativo de Natal, os jovens dependem da oferta de fichas de atendimento e 

do funcionamento das Unidades de Saúde, para terem seu atendimento garantido. 

De acordo com os relatos dos grupos focais realizados com os jovens do 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto de Natal, e os registros dos PIA’s, 11 jovens, que 

correspondem a 52% dos entrevistados, tiveram acesso aos serviços de saúde 

durante a medida socioeducativa, por meio de encaminhamentos ou orientação da 

equipe sobre onde buscar o atendimento. 
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Por vezes, os jovens preferem não apresentar o encaminhamento do Serviço 

nas unidades de saúde, pois não querem que na comunidade as pessoas tomem 

conhecimento que estão em cumprimento de medida, porque temem a 

discriminação e o preconceito da vizinhança. 

Com relação à drogadição, identificamos que 62% dos jovens declararam 

fazer uso de drogas, dentre eles 04 jovens afirmaram estar em abstinência, ou seja, 

haviam interrompido o consumo de substâncias entorpecentes durante a medida 

socioeducativa. Eles alegam que a apreensão e o processo judicial foram os 

motivadores da interrupção do consumo, pois ficaram apreensivos de serem 

autuados novamente e receberem uma medida mais “pesada”. 

Apenas 28,5% disseram nunca ter feito uso drogas. Porém, este número é 

menor do que o percentual total verificado no perfil dos jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas em meio aberto, como demonstrou o Gráfico 8, sobre o 

consumo de drogas. Isso se deve ao fato que na estatística geral estão 

contabilizados os socioeducando que estão cumprindo apenas a PSC e, como 

vimos, esta medida é aplicada para quem cometeu atos infracionais mais leves e, 

geralmente, não apresentam situações de vulnerabilidade e risco como evasão 

escolar e drogadição. 

Como foi apontado anteriormente, nos grupos focais, assim como nas demais 

atividades das oficinas de cidadania da LA, o tema acerca do consumo da maconha 

é bastante recorrente. Os jovens conseguem conectar qualquer tema proposto ao 

uso da droga, como pôde ser observado, de forma mais evidente, nos dois primeiros 

grupos focais realizados. 

No primeiro grupo, foi proposta uma atividade de recorte e colagem de 

gravuras com as quais os jovens se identificassem, com a utilização das revistas 

disponíveis no Serviço, as quais as equipes também utilizam nas atividades em 

grupo. Inicialmente os jovens ficaram bastante resistentes à proposta, recusaram-se 

a olhar as revistas, mas logo decidiram folhear o material, fizeram alguns recortes e 

colaram as figuras abaixo. 
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FIGURA 5 – Colagem dos Jovens no Grupo Focal 01 

 

  

 

Ao falarem sobre a proposta de recorte das gravuras nas revistas oferecidas, 

um dos jovens comentou que “a revista só fala de gente rica, e eu só me identifico 

com pobre” (Jovem do Grupo Focal 01, 2015). Nesse momento foi observado que o 

material utilizado com os socioeducandos não estava adequado à realidade da 

maioria deles, principalmente aos que estão em cumprimento de LA, pois em sua 

maioria são jovens de comunidades periféricas e com condições socioeconômicas 

mais vulneráveis. 

Na primeira imagem é possível observar a presença da maconha, por meio da 

figura da folha da Cannabis Sativa, folha da qual se origina essa droga, além da 

figura da mulher e dos nomes dos que participaram da escolha das figuras, em estilo 

grafite. Como foi debatido anteriormente e corroborado por este grupo, parte dos 

jovens socioeducandos deseja o consumo da droga e a “curtição” com as mulheres. 

Diante das dificuldades com relação ao material oferecido pelo Serviço, 

considerou-se mais viável, nos outros grupos realizados, solicitar apenas que os 

jovens falassem sobre questões como: o que pensam sobre ser jovem, o local onde 

moram e se já vivenciaram eventos de violência e preconceito, além do acesso a 

serviços públicos ofertados por outras políticas, como pode ser observado no 

questionário anexo. 

Assim, com relação ao “ser jovem”, em cada grupo um ou dois se dispuseram 

a falar, relatando que “Jovem quer trabalhar, devia ter trabalho pra gente” (Jovem do 

Grupo Focal 01, 2015), outro disse que é “diversão todo dia” (Jovem do Grupo Focal 

03, 2015). Porém, uma das entrevistadas relatou que jovens como eles têm “muita 
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responsabilidade” (Jovem do Grupo Focal 04, 2015), pois neste grupo dois jovens já 

viviam com a(o) companheira(o) e consideravam que já assumiam 

responsabilidades a mais que outros jovens, pois tinham a preocupação de trabalhar 

e “dar as coisas” para os filhos. 

Diante desses relatos, mais uma vez identifica-se a necessidade de falarmos 

das juventudes, de forma plural e diversa, pois no mesmo contexto da 

socioeducação, que concentra um número pequeno de jovens, encontram-se jovens 

que estão na fase de ir às festas, bares, não trabalham e não estudam, bem como 

há os jovens que já constituíram suas famílias e encaram a responsabilidade de 

educar, sustentar filhos e trabalhar. 

Apesar de haverem jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, por 

terem participado das manifestações de 2014, contra o aumento das passagens, por 

exemplo, nos grupos focais não ocorreram falas sobre política ou a compreensão da 

juventude como o momento de se engajar nas lutas, de conscientização ou 

mobilização política. 

Com relação ao preconceito e à violência que eles possam ter vivenciado, 

alguns jovens falaram sobre a violência policial, nos Grupos Focais 01 e 02, ao 

dizer: “os cara vem e arregaça mesmo. É pra morrer tudinho, o cara tendo a 

oportunidade, passa mesmo” (Jovem do Grupo Focal 01, 2015). No segundo Grupo 

um dos jovens relatou que “Já, é direto, os cara encontra a gente e já vem batendo” 

(Jovem do Grupo Focal 02, 2015). 

A violência policial é comum para uma grande parcela dos socioeducandos. 

Muitos relatam que já sofreram e ainda sofrem espancamentos, abordagens 

abusivas, nas quais os agentes de polícia militar, principalmente, tomam os 

celulares, dinheiro e até os cartões de passagem que são fornecidos pelo Serviço de 

Medidas Socioeducativas. Aqueles que sofreram mais violência desejam vingança e 

expressam verdadeiro repúdio à categoria policial, e não confiam em buscar a 

corregedoria para apuração e indiciamento dos agentes, apesar das orientações da 

equipe do Serviço e da equipe do Centro de Referência dos Direitos Humanos 

(CRDH), que auxilia nestes casos.  

Esse tipo de violência institucional pode ser identificado ainda nos números 

de jovens mortos todos os anos no Brasil, dos quais a polícia é uma das 

responsáveis por esse extermínio, como foi demonstrado no capítulo anterior. No 



145 
 

Serviço de Atendimento Socioeducativo de Natal, em dezembro de 2015, um jovem 

foi assassinado por um policial, de acordo com informações da família à equipe. 

Outro indicador avaliado durante a pesquisa diz respeito ao acesso à 

Educação. Esta se constitui meta estabelecida no Plano Nacional de Educação – Lei 

nº 13.005/2014, na qual está determinado que os governos devem 

 
 
7.24) implementar políticas de inclusão e permanência na escola para 
adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e 
em situação de rua, assegurando os princípios da Lei no 8.069, de 13 de 
julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; (BRASIL, 2014c). 
 
 

 De acordo com esta meta, todos os jovens que se encontram nessas 

condições, devem receber atenção das instituições de ensino, no sentido de 

promover estratégias que contribuam com sua admissão e permanência em sala de 

aula. O ECA também reforça esta máxima, incluindo todos os adolescentes até 18 

anos, no público prioritário para a política de Educação, “assegurando-lhes 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (Art.53, ECA, 

1990), devendo o Estado garantir educação gratuita e de qualidade no ensino 

fundamental e médio. 

 Porém, dos jovens entrevistados apenas 28,5% encontravam-se estudando 

durante o cumprimento da medida socioeducativa, destes apenas 02 retornaram à 

sala de aula durante o cumprimento da medida, os demais já estavam estudando 

antes do início do processo. Dos outros 71,5% que estavam fora de sala de aula, 02 

jovens estavam estudando no início do processo, mas abandonaram a escola 

durante a LA. 

O acesso à educação apresenta-se como uma dificuldade para os jovens 

socioeducandos, devido a diferentes aspectos, dentre eles, Sen aponta que 

 
 
Opera-se assim, de fato, um círculo vicioso. A pobreza familiar leva, como já 
vimos, ao trabalho em idade precoce, deserção, repetência, pouco 
rendimento escolar, o que, por sua vez, significa que os jovens acumulam 
um capital educacional muito reduzido, não superior ao do seu círculo 
familiar anterior, criando, de fato, condições para que o mesmo ciclo 
continue nas famílias que acabam por constituir posteriormente. (2010, 
p.245). 
 
 

Estas são as principais características dos jovens que estão fora de sala de 

aula, capital educacional muito reduzido, renda familiar de até 02 salários mínimos, 
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abandono e repetência dos anos escolares, não concluindo o ensino fundamental. 

Dentre os jovens que haviam abandonado a escola, 09 estavam trabalhando no 

mercado informal e outros 05 estavam desempregados, 05 já haviam constituído 

nova família e residiam com o(a) companheiro(a). Os demais 07 jovens que 

moravam com a família natural – com os pais, ou pai ou mãe – 06 apresentavam 

conflitos familiares e pais separados.  

Outro fator relevante identificado na dificuldade de acesso à Educação diz 

respeito aos impedimentos impostos a esses jovens nas instituições de ensino, 

como foi relatado por um dos jovens do Grupo Focal que ao buscar a escola foi 

comunicado que não havia mais vagas. Mesmo quando são encaminhados pelo 

Serviço, esses jovens não têm acesso à matrícula e a família precisa recorrer ao 

Conselho Tutelar, para aqueles com menos de 18 anos, ou ficam buscando outras 

escolas que ofereçam a vaga, as quais geralmente ficam distantes de suas casas.  

Quanto ao acesso ao mercado de trabalho, ou seja, para a avaliação do 

indicador Trabalho, identificou-se que nenhum dos jovens entrevistados estava 

inserido formalmente no mercado. Dos entrevistados, 47,6% (10 jovens) estavam 

desenvolvendo atividades informais no mercado de trabalho, nas funções de 

entregador, auxiliar de pedreiro, vendedor ambulante nos semáforos, auxiliar de 

lava-jato e auxiliar de marcenaria. 

Os socioeducandos encaminhados ou que fizeram algum curso 

profissionalizante foram apenas 05. Os demais não foram encaminhados ou não 

apresentavam condições mínimas necessárias para se inserir em um curso, seja por 

apresentar pouca escolaridade ou pelo fato de estarem fora de sala de aula. Apenas 

uma jovem estava em condições de ser encaminhada para cursos 

profissionalizantes, porém ainda não havia recebido a Guia de Encaminhamento da 

equipe. 

As principais instituições que recebem os jovens para profissionalização são: 

o Centro Público do Emprego, Trabalho e Renda (SEMTAS), que exige idade 

mínima de 16 anos, matrícula e frequência dos jovens; o PRONATEC e o 

PROJOVEM Urbano, que exigem idade e escolaridade mínima de acordo com o 

curso; o programa de intermediação de mão de obra Acessuas Trabalho, do MDS; o 

Jovem Aprendiz da Petrobrás, que recebe em média 04 jovens de medidas 

socioeducativas de LA e PSC a cada 02 anos, mas exige ensino médio incompleto; 
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a ONG Madre Rosa, que oferece curso profissionalizante em fabricação de 

vassouras e artesanato. 

Dessa forma, a oferta de profissionalização não atende a todos os jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas, diante das exigências, principalmente, de 

escolaridade para se inserir no curso. Os jovens que estão fora de sala de aula, ou 

que não concluíram o ensino fundamental I, não conseguem se inserir em nenhum 

curso que ofereça essa exigência. 

Para sanar parte dessa demanda, no ano de 2014, o PRONATEC lançou um 

curso para jovens em medidas socioeducativas, no qual foi ofertado o curso de 

Montagem e Manutenção de Micro para os meninos e Bijouteria para as meninas. 

Porém, o curso apresentou uma série de dificuldades, desde a irregularidade na 

oferta da bolsa que garantia o custeio do transporte e a alimentação dos jovens, a 

desistência dos professores, até o fato da visão sexista na oferta dos cursos, pois as 

meninas tiveram como opção apenas a confecção de bijouterias e os meninos 

apenas a informática. 

Com relação ao indicador que corresponde ao “Encaminhamento à rede 

socioassistencial”, correspondente ao acesso à cidadania, referente aos documentos 

de identificação dos socioeducandos, 85,7% possuíam os documentos pertinentes à 

sua idade, como Certidão de Nascimento, RG, CPF. Dentre os jovens com mais de 

16 anos, 08 não possuíam Título de Eleitor e Carteira de Trabalho e Previdência 

Social. Apenas uma jovem informou que possuía apenas a Certidão de Nascimento 

no início do processo, mas havia perdido este documento e não providenciou uma 2ª 

via até o momento da realização do Grupo Focal. 

A equipe do Serviço é responsável por encaminhar os socioeducandos aos 

órgãos competentes para confecção dos documentos de identificação dos jovens, 

porém até o mês de novembro não havia parceria com nenhum órgão para priorizar 

ou garantir a gratuidade da documentação aos jovens em medida socioeducativa, 

como é previsto pelo SINASE. 

Sobre o cumprimento da medida socioeducativa, os socioeducandos 

relataram que é um serviço importante, pois “precisa, porque se a pessoa não vier, a 

polícia vai buscar o cara” (Jovem do Grupo Focal 02, 2015). Ou seja, compreende-

se a necessidade do Serviço de Medidas Socioeducativas apenas para que não 

ocorra uma punição, diante do não cumprimento da medida em meio aberto. 
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 Para os socioeducandos, as medidas deveriam “fazer um negócio que 

ganhasse dinheiro” (Jovem do Grupo Focal 04, 2015), assim o processo 

socioeducativo faria mais sentido para eles e não teriam o porquê reincidir na prática 

de atos infracionais. 

Porém, no que diz respeito à avaliação dos jovens sobre o Serviço, foi 

relatado que deveriam ser ofertadas atividades diversas, com estruturas mais 

adequadas, pois “era pra ter uma quadra pra jogar bola. Todo dia era pra ter uma 

diversão diferente” (Jovem do Grupo Focal 03, 2015). Seria melhor se “tivesse um 

bocado de coisa pra ocupar a mente, porque só conversando não dá não” (Jovem 

do Grupo Focal 03, 2015). Eles ainda pediram uma televisão, um DVD, um 

ventilador ou um ar-condicionado. Estas solicitações se devem ao fato dos técnicos 

não terem como trabalhar com a exibição de filmes e outros recursos, devido ao 

Serviço não possuir uma televisão que funcione bem para as oficinas, pois a única 

TV maior e com imagem melhor está na recepção e apresenta necessidade de 

assistência técnica. 

 Como foi demonstrado na Tabela1, dos equipamentos e instalações do 

Serviço de Medidas Socioeducativas de Natal (SMSE), na qual foi registrada a 

observação a respeito da ausência de climatização das salas de atendimento e de 

realização das oficinas. 

 Sobre as atividades desenvolvidas, os jovens que participam das Oficinas de 

Xadrez e de Música foram capazes de fazer uma avaliação mais elaborada do 

processo socioeducativo, pois relataram que por meio do aprendizado do xadrez 

aprende-se a “ficar mais calmo” (Jovem do Grupo Focal 02, 2015), pois “tem que 

pensar antes de jogar, na vida é assim também” (Jovem do Grupo Focal 02, 2015) e 

alguns “jogam melhor, porque tem a mente boa” (Jovem do Grupo Focal 02, 2015) e 

“a dificuldade é a concentração, por causa da maconha” (Jovem do Grupo Focal 02, 

2015). 

 Com essas observações os socioeducandos percebem a importância da 

atividade do xadrez ou da música para a melhoria da capacidade cognitiva e os 

danos provocados pelo uso da maconha e de outras drogas. Entretanto, quanto à 

dificuldade de capacidade de concentração, Souza (2009) nos fornece outros 

elementos para a análise dessa questão atribuída ao uso maconha, que diz respeito 

à apreensão de conteúdos, à permanência em espaços como aulas, cursos, 

oficinas, pois a maioria destes jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, 
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como foi identificado, advém das classes populares, que são desprovidas das 

“precondições sociais, morais e culturais” (p.21) que permitem a apropriação dos 

capitais cultural e econômico, os quais possibilitam esses processos.  

De acordo com o autor, é necessária uma “herança imaterial”, a incorporação 

do habitus (no sentido de Bourdieu) no processo de socialização familiar, para que o 

indivíduo se aproprie dos capitais, cultural e econômico, necessários para tornar-se 

competitivo, podendo assim, ascender socialmente. Porém, a chamada “Ralé” 

brasileira não possui essa herança, pois apesar de ter capacidades, não possui 

aquelas exigidas pelo mercado para ocuparem postos de trabalho que exigem 

determinada qualificação. Essa classe denominada “Ralé”, segundo o autor, 

 
 
[...] só é percebida no debate público como um conjunto de “indivíduos” 
carentes ou perigosos, tratados fragmentariamente por temas de discussão 
superficiais, dado que nunca chegam sequer a nomear o problema real, tais 
como “violência”, “segurança pública”, “problema da escola pública”, 
“carência da saúde pública”, “combate à fome” etc. (SOUZA, 2009, p.21) 
 
 

Essa é a exata forma como os adolescentes e jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas são percebidos no debate público, como os “perigosos” 

que perturbam a ordem e não se adéquam às normas, pois são vistos como aqueles 

que não são capazes e não querem estudar, se qualificar para o trabalho. Esse 

discurso é naturalizado e fundamentado na meritocracia, como se a sociedade 

brasileira contemporânea fosse justa e que todos tivessem as mesmas condições de 

formação e de sociabilidade. 

Assim, buscando obter outros elementos para a avaliação da política de 

atendimento socioeducativo, questionamos a respeito da compreensão dos jovens 

sobre as medidas socioeducativas. No terceiro grupo foi dito que a medida 

socioeducativa ajuda “a pessoa a refletir mais” (Jovem do Grupo Focal 03, 2015) e 

que se cometer outra infração “o caba fica malhado” (Jovem do Grupo Focal 03, 

2015). O ficar “malhado” se refere ao fato do jovem tornar-se conhecido pela polícia 

e pela comunidade, favorecendo situações de abordagem frequentes e até de 

acusações de outras infrações, pelo fato de saberem que este jovem já cometeu ato 

infracional, como foi relatado durante uma das entrevistas com a equipe. 

 
 
Então, um adolescente num bairro que cometeu ato infracional, toda e 
qualquer coisa que aconteça naquele bairro vai se atribuir ao adolescente, 
em virtude dele já ter o envolvimento com a polícia. Os próprios policiais 
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marcam os adolescentes, trazem consigo o estigma que, uma vez autor de 
ato infracional, ele vai ser sempre autor de ato infracional. [...] E isso é o 
senso comum, o que se propaga no senso comum é que o adolescente é o 
“menor infrator” e nunca vai mudar. (Entrevista profissional 7, 2015). 
 
 

De acordo com este relato, evidencia-se que o jovem é julgado e condenado 

permanentemente pela infração cometida, pois se torna estigmatizado pela 

identidade de “infrator”, como se o ato infracional fosse algo inerente à sua 

personalidade. 

Nos grupos focais, os jovens socioeducandos tiveram a oportunidade de falar 

sobre os temas que os interessam e as principais dificuldades que enfrentam nessa 

fase da vida – a ansiedade pelo trabalho, a dificuldade de permanecer na escola, o 

uso das drogas, os desafios da maternidade/paternidade, os desejos e sonhos de 

conquistas materiais – porém, ficou evidenciada a ausência de uma elaboração de 

projetos de vida, que considerem suas trajetórias e viabilize as conquistas almejadas. 

Por essa razão, a técnica de Grupo Focal foi escolhida, pois possibilitou reunir 

um grupo maior de jovens e de proporcionar um diálogo entre eles, que pudesse 

favorecer a reflexão dos temas propostos e dos que surgiram nos momentos com os 

socioeducandos. Entretanto, o momento do grupo focal, quebrou a rotina dos jovens 

nas oficinas e apresentou algumas dificuldades, diante da resistência de alguns em 

participar das atividades e os demais acompanharem o posicionamento daquele que 

assumiu a liderança, recusando-se a participar ou conduzindo o diálogo para 

conversas aleatórias. 

Também se evidenciou, durante os grupos focais, a inibição de alguns jovens, 

que falavam baixo, com a mão escondendo a boca, desviando o olhar para evitar o 

contato direto, e a tendência a tornar cômica a fala do outro. Essas posturas 

demonstraram que alguns jovens estavam necessitando de cuidados urgentes com 

a saúde bucal, outros com a atenção psicológica, devido ao abuso das drogas, e 

outros apresentaram dificuldades em relação à escrita e à leitura, que afetam a 

autoestima diante de um grupo maior, no qual alguns têm maior domínio dessas 

habilidades frente aos demais. 

Complementando as informações obtidas com os grupos focais, buscou-se 

identificar outro aspecto da avaliação da efetividade da política de atendimento 

socioeducativo, porém sob a perspectiva da equipe técnica que atua no Serviço de 
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Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medidas em Meio Aberto de 

Natal. Este momento da pesquisa está descrito no subitem a seguir. 

 

4.2.2 Avaliação da política de atendimento socioeducativo na percepção de 

gestores e equipe técnica que atuam no sistema socioeducativo de Natal. 

 

 Nas entrevistas com a equipe, buscamos identificar como os profissionais 

compreendem as medidas em meio aberto, os desafios no desenvolvimento do 

trabalho, o acesso dos jovens a outros serviços e políticas públicas e como avaliam 

o atendimento socioeducativo. 

 Desse modo, a equipe apresentou olhares diferentes para o que representam 

as medidas socioeducativas, como pode ser observado nos relatos abaixo. 

 
 
As medidas em meio aberto representam principalmente a possibilidade de 
o adolescente refletir diante de determinada conduta, considerada 
moralmente, legalmente como ilícita, poder pensar outras possibilidades 
sem ser privado da liberdade, sem seguir aquela lógica punitiva, de 
responder um ato com outro ato de ofensiva semelhante. Se o adolescente 
causou algum dano, geralmente tem-se a ideia de que ele tem que ser 
responsabilizado, punido com algo que seja equivalente ao que ele fez. E as 
medidas em meio aberto, a proposta é exatamente o contrário, que ele 
possa pensar e tenha a possibilidade de reavaliar e buscar outras 
alternativas. Porque a maioria dos casos, quando se vê, o primeiro contato 
que o adolescente tem com diversas políticas é depois que ele comete 
algum tipo de infração, quando às vezes ele vai ser assistido por uma 
política pública de fato, em coisas básicas, até mesmo documentação, é 
depois que ele chega aqui. (Entrevista profissional 1, 2015). 
 
 

Para esta profissional, o trabalho de reflexão e compreensão do ato 

infracional não pode ser feito só pela orientação e estímulo à reflexão, por meio do 

diálogo. É necessário um suporte para materializar as decisões que o jovem adota. 

Não pode ficar apenas no protagonismo individual, se não se oferta escolarização e 

profissionalização adequadas. Tem que ser pactuado formalmente em nível de 

Secretaria, a constituição de uma rede de atendimento ao jovem, em que pese as 

deficiências nas outras políticas. 

 
 
As medidas socioeducativas em meio aberto são medidas aplicadas aos 
adolescentes que cometeram atos infracionais, de natureza leve com 
intuito de responsabilizar esses adolescentes pelos atos infracionais que 
eles cometeram. Essas medidas, além de ter um caráter sancionatório, elas 
têm um caráter socioeducativo. Elas devem contribuir pra o fortalecimento 
de vínculo familiar e comunitário, além da determinação judicial, os 
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adolescentes que estão em cumprimento têm que ter um acompanhamento 
pela equipe técnica. (Entrevista profissional7, 2015). 

 
 

 De acordo com o entendimento deste entrevistado, as medidas em meio 

aberto devem atender apenas aos adolescentes e jovens que cometeram infrações 

consideradas “leves”, ou seja, que possuem menor potencial ofensivo, no sentido de 

danos causados à vítima. Porém, a equipe também tem que atender 

socioeducandos que cometeram atos mais gravosos, pois os jovens que são 

desinternados do CEDUC, por exemplo, são encaminhados ao cumprimento da 

medida de Liberdade Assistida (LA). 

 Outro fator que contribui para que adolescentes reincidentes e que 

cometeram atos mais graves cumpram medidas em meio aberto, é a situação do 

Sistema Socioeducativo Estadual, como foi relatado anteriormente. Devido à 

ausência de vagas na Internação, os socioeducandos são sentenciados a cumprir 

medidas em meio aberto (LA e PSC, de forma cumulada). Esta realidade gera 

transtornos e tensões para a equipe, diante da insatisfação dos jovens que 

cometeram atos mais leves cumprirem a mesma medida que os demais que 

cometeram atos mais graves. 

 Além destes aspectos, a equipe resgatou fatos desde a fundação do Serviço, 

após a municipalização das medidas. 

 
 
Com a municipalização, a gente começou a trabalhar com as medidas 
socioeducativas com a demanda oriunda da FUNDAC. A gente chegou sem 
saber o que realmente ia fazer, com quem ia trabalhar, e de repente a gente 
já tava fazendo visita, já tava encaminhando adolescente e assim foi tudo 
muito rápido. Também não foi tão despreparado que a gente saiu pra 
trabalhar, a gente se apropriou dos conteúdos, das discussões em torno das 
medidas socioeducativas em meio aberto, informações de outras cidades 
que já executavam as medidas, nos debruçamos sobre os aportes teóricos, 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, o SINASE e começamos a 
executar as medidas. (Entrevista profissional7, 2015). 
 
 

Neste trecho da entrevista, observa-se que o início do atendimento 

socioeducativo em Natal foi realizado com algumas precariedades, principalmente 

no que concerne à formação e estruturação das equipes e da estrutura. O serviço foi 

fundado por força de um Termo de Ajustamento de Conduta, que obrigou o 

município a receber a demanda que antes era de responsabilidade do estado. Isso 

gerou uma série de dificuldades para a equipe que assumia o Serviço na época, 
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diante das demandas dos socioeducandos e da maneira improvisada como as 

medidas passaram a ser executadas no município. 

Ainda sobre a concepção a respeito das medidas, a equipe alegou que: 

 
 
As medidas socioeducativas, se elas funcionassem como deveriam, como 
preconiza o SINASE, elas deveriam significar uma nova retomada na vida 
do adolescente, um recomeço, uma nova forma de ver um novo caminho 
mesmo. Mas infelizmente, da forma como nós vemos hoje, as medidas 
socioeducativas acabam sendo um jogo de faz de conta [...] porque a gente 
quer fazer um pouco mais, mas a gente não tem como passar da questão 
dos vínculos familiares, da questão da escola, da questão do trabalho. 
Então, a gente fica muito no aqui, porque a gente sabe que o adolescente 
está aqui durante um tempo, curto, mas que ele sai daqui e ele tem o 
mundo [...] o que é uma, duas ou três horas mediante mais de vinte horas 
que ele passa no ambiente, com todos os nãos e por mais que o 
adolescente seja resiliente, por mais que ele procure, ele acaba cansando 
de tanto não. (Entrevista profissional2, 2015). 
 
 

 Esta profissional demonstra compreender que as medidas apresentam 

diferença entre sua proposta e a forma como são implementadas, tendo como um 

dos principais desafios o contexto no qual o socioeducando vivencia a vida em 

comunidade. Para a entrevistada, as medidas socioeducativas não têm efetividade, 

são como “um jogo de faz de conta”, principalmente em não serem capazes de 

exercer maior influência que o “meio”, pois para ela, o contexto no qual o 

adolescente/jovem se socializa exerce forte influência nas suas decisões. 

As opiniões a respeito do que significam as medidas socioeducativas e como 

elas funcionam em Natal oscilam entre “o que deve e o que pode ser a 

implementação das medidas socioeducativas”, e o fatalismo de um “faz de conta” 

que não tem efeito na vida do jovem, que passa a maior parte de seu tempo no 

convívio com uma sociedade excludente e negadora de oportunidades a eles. 

 
 
A medida socioeducativa, eu entendo como uma oportunidade que a justiça 
dá para que o adolescente entenda que errou e que tenha a oportunidade 
de virar essa página e procurar agora fazer o que é certo. [...] que o objetivo 
da medida de liberdade assistida é esclarecer tudo sobre a determinação 
judicial, o que o ECA fala sobre isso, a questão do Sistema Nacional das 
medidas socioeducativas, o SINASE. Eu acredito que é um trabalho difícil, é 
um desafio para todos os profissionais que estão envolvidos. (Entrevista 
profissional 3, 2015). 
 
 

 Como se pode observar, as medidas também são compreendidas como uma 

possibilidade “dada” ao socioeducando, para que reflita e possa fazer novas 

escolhas. Entretanto, ao entender o processo socioeducativo como algo “dado”, 
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afasta-se dessa compreensão a noção de direito que o jovem tem a este tipo de 

processo. Este entendimento denota a necessidade de uma formação mais 

adequada para esta função, pois a partir do momento que a noção de direito é 

afastada, criam-se as distorções na execução da política. 

 
 
Medida socioeducativa, eu vou ao pé da frase, é social e é educativa, tem 
essa função. Eu também não tive oportunidade ainda, não busquei ler sobre 
o assunto, mas assim, de uma maneira até que um pouco ignorante, eu 
tenha essa opinião formada. O social pra o adolescente se perceber na 
sociedade, como participante, como um cidadão que tem os seus direitos e 
os seus deveres. E o educativo, pra que isso aconteça por um processo 
educativo, nada imposto, e sim através de uma conscientização, que ele 
venha se perceber através desse ato educativo. (Entrevista profissional 4, 
2015). 
 
 

 Diante deste depoimento, entende-se que o(a) entrevistado(a), que não teve a 

oportunidade de conhecer as normas e leis que regulamentam o serviço, tem maior 

dificuldade em definir o propósito da medida. Ou seja, a equipe que atua a menos 

tempo no Serviço, apresenta uma fragilidade em conceituar e descrever o 

significado do atendimento socioeducativo, evidenciando a ausência de capacitação 

para atuar com uma política tão específica. Isso pode ter reflexos na compreensão 

das possibilidades de atuação de cada profissional, bem como a respeito do 

funcionamento do sistema, diante das necessidades dos jovens. 

 Isto se evidencia quando analisamos o depoimento de profissionais que 

possuem experiência e formação para esse trabalho, como podemos identificar no 

depoimento a seguir. 

 
 
Eu entendo as medidas em meio aberto como o grande pilar da 
socioeducação no país. Uma vez ela bem executada, a gente fecharia 
muitas portas do encarceramento dos nossos adolescentes, a gente daria 
outra oportunidade. Infelizmente os números mostram que as medidas de 
internação e semiliberdade ainda são priorizadas, em detrimento das 
medidas em meio aberto, mas eu entendo que deve haver o fortalecimento 
delas, pra que a gente cada vez encarcere menos. Mas em contrapartida, 
precisa ter muito investimento nessa área, pra que a gente consiga 
fortalecer essas medidas. (Entrevista profissional5, 2015). 
 

 

Segundo esta profissional, ter a possibilidade de trabalhar o socioeducando 

no convívio familiar e comunitário, na perspectiva do território, é o principal 

diferencial das medidas em meio aberto. Isso permite contribuir para que os 

adolescentes e jovens atribuam novos significados às relações que estabelecem na 
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comunidade e na família. Todavia, os profissionais enfrentam diariamente 

obstáculos e desafios para que a medida socioeducativa atinja seus objetivos, 

dentre eles a equipe citou que: 

 
 
Eu acho que o maior desafio é fazer tanto com tão pouco. [...] Porque o que 
eu tenho efetivamente é nada pra trabalhar, eu não tenho material, eu não 
tenho nada atrativo. Então fica na falácia e a gente sabe que pra 
adolescente, você conversa uma semana, é legal, outra semana é legal, 
mas aí chega o momento que ele diz “Caramba, e eu vou ficar só na 
conversa?” E aí eu tenho que usar meu celular pra botar uma música pra 
eles escutarem, ou se eu quiser passar um filme o DVD fica travando, ou 
tenho que pedir ao rapaz da recepção trazer a televisão de lá que é 20 
polegadas. Por sua vez a sala, se eu quiser passar um filme eu tenho que 
fechar a sala toda e eles não aguentam de calor, porque a sala não tem 
ventilador e nem tem ar condicionado. Então eu acho que o maior desafio é 
tornar isso aqui atrativo pra eles, fazer com que eles repensem, [...] com tão 
pouco. (Entrevista profissional2, 2015). 
 
 

Ao ser questionada a respeito dos desafios enfrentados na execução do 

atendimento socioeducativo, esta entrevistada apontou elementos como a 

necessidade de estruturação da instituição, como a melhoria da oferta de 

equipamentos e instrumentos para se realizar um trabalho diversificado e atrativo, 

para que seja possível construir realmente uma socioeducação com e para o jovem, 

como já foi avaliado, confirmando o que foi apontado anteriormente na descrição da 

instituição. 

 
 
Tá sendo um desafio pra mim, eu não tinha trabalhado ainda com o perfil de 
jovens em conflito com a lei, e nos primeiros dias quando participei como 
ouvinte das oficinas dos colegas, eu fiquei “como é que eu vou tá à frente 
agora de uma oficina que eu não tenho tanta experiência com jovens em 
conflito com a lei?”, mas graças a deus, orando muito, deus foi me 
ajudando, eu agradeço também às colegas que me ajudaram muito. Aí foi a 
forma de conversar com eles, tendo muita prudência de conversar com eles, 
explicando sobre as regras, sobre os objetivos da oficina de liberdade 
assistida [...] para que esses jovens entendam que erraram, sejam 
responsabilizados e aproveitem a oportunidade. (Entrevista profissional 3, 
2015). 
 
 

Observa-se neste depoimento que, diante das dificuldades encontradas e da 

ausência de formação adequada para se realizar um trabalho especifico e eficaz 

com os socioeducandos, a opção é “apelar para Deus”. A dificuldade de desenvolver 

uma atividade socioeducativa, com poucos recursos, exigiu deste profissional 

“prudência” e capacidade de se reinventar. 
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Todavia, para outros profissionais as dificuldades dizem respeito ao “perfil” 

dos jovens. 

 
 
O meu maior desafio, como o perfil dos socioeducandos que eu trabalho 
tem uma baixa escolaridade, geralmente eles não gostam de estudar, então 
a gente tenta procurar prender a atenção deles e às vezes isso é um grande 
desafio para nós, fazer com que eles participem, interajam com o que nós 
estamos propondo na oficina, e às vezes alguns não conseguem alcançar 
esse objetivo. (Entrevista profissional3, 2015). 
 
 

De acordo com esta profissional, o jovem tem pouca escolaridade porque 

“não gosta de estudar”, colocando mais uma vez a responsabilidade de toda uma 

conjuntura de escolas sucateadas, de famílias que não possuem o histórico de 

escolaridade elevada, ou do “habitus primário” [que] pressupõe a existência de 

esquemas avaliativos implícitos e inconscientes compartilhados” (SOUZA, 2012, 

p.177) e que não desenvolveram a capacidade de contribuir para que este jovem 

avance na sua escolarização.  

Importa destacar ainda que, existe uma forte tendência à frustração dos 

jovens de classes populares com o sistema de ensino, pois a escola é uma das 

principais instituições na qual são mantidos e legitimados os “privilégios sociais”, 

como demonstrou Bourdieu, na sua análise sobre o papel da escola na reprodução 

das desigualdades sociais. 

 
 
Bourdieu questiona frontalmente a neutralidade da escola e do 
conhecimento escolar, argumentando que o que essa instituição representa 
e cobra dos alunos são, basicamente, os gostos, as crenças, as posturas e 
os valores dos grupos dominantes, dissimuladamente apresentados como 
cultura universal. A escola teria, assim, um papel ativo – ao definir seu 
currículo, seus métodos de ensino e suas formas de avaliação – no 
processo social de reprodução das desigualdades sociais. Mais do que isso, 
ela cumpriria o papel fundamental de legitimação dessas desigualdades, ao 
dissimular as bases sociais destas, convertendo-as em diferenças 
acadêmicas e cognitivas, relacionadas aos méritos e dons individuais. 
(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002, pp.18-19) 
 

 

Assim, esses jovens que estão no sistema socioeducativo, também são vistos 

como aqueles que não possuem o “dom individual” para ter um bom desempenho na 

escola. Imbuída na frase que determina um “não gostar” de estudar, identifica-se 

uma concepção precipitada e equivocada de um contexto maior e mais complexo, 

que deveria ser avaliado de forma mais aprofundada, para que não fossem 

reproduzidos estigmas, os quais estes jovens, por vezes, assumem e reproduzem. 
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O maior desafio que encontro no trabalho com as medidas socioeducativas 
seria a falta de preparo dos profissionais envolvidos nesse processo – me 
incluo nesse aspecto. Somos direcionados ao serviço para lidar com uma 
realidade tão delicada sem nenhum preparo, acabamos nos perdendo em 
meio a uma demanda que requer o máximo de cuidado – a nível profissional 
e pessoal – nosso. (Entrevista profissional6, 2015). 
 
 

Neste relato, identificamos mais uma vez a ausência da formação adequada 

para a política de atendimento socioeducativo, dos profissionais que atuam 

diretamente com os socioeducandos, porém com o diferencial do reconhecimento 

dessa fragilidade pelo técnico. Isto é considerado um aspecto favorável, pois ciente 

de sua fragilidade, o profissional também pode contribuir para a mudança deste 

fator, seja buscando se qualificar por outros meios (como cursos e capacitações em 

outras instituições), assim como essa compreensão pode contribuir para que o 

profissional exija da Gestão do Serviço o investimento necessário para a formação 

continuada das equipes, cumprindo o que determina a lei. 

Na oficina de música, com a experiência adquirida durante o fazer 

profissional, o técnico responsável identificou e adequou uma das seções da oficina 

ao estilo de música que atrai mais os jovens – o rap. O músico que ficou 

responsável pelas oficinas durante o período de 2007 a 2012, produziu com os 

jovens de uma das turmas de LA um CD com o “Rap da LA”, composto pelos 

próprios jovens em parceria com o orientador do grupo. Iniciativas como esta se 

destacam, diante da escassez de material apropriado e de técnicos para 

desenvolver os trabalhos. 

Outro aspecto enfatizado foi a questão do contato da equipe com a realidade 

das famílias, pois os profissionais representam o Estado que entra na casa e na vida 

privada das famílias, tendo contato direto com as dores e necessidades delas, como 

podemos identificar no trecho a seguir. 

 
 
No momento, o que é mais difícil pra mim é lidar com as histórias de vida, é 
manter o equilíbrio, é deixar em evidência meu lado profissional. De ter o 
contato, que eu me deparo com o insucesso deles, isso me choca. [...] A 
parte mais difícil é essa, é lidar com todos esses problemas sociais que o 
adolescente passa (Entrevista profissional 4, 2015). 
 
 

Se o profissional não conhece minimamente o que é o Serviço de 

Atendimento Socioeducativo, tem receio de trabalhar com os socioeducandos, em 
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um ambiente fechado, onde eles têm livre acesso. Esse “medo” geralmente é 

superado no cotidiano do trabalho, pois os profissionais passam a compreender que 

os jovens são sujeitos com histórias e demandas, que estão cumprindo as medidas 

em liberdade e não vão para o Serviço na condição de violadores de direitos, mas 

como aquele que busca um serviço de socioeducação, mesmo que seja de forma 

compulsória. 

Entretanto, diante de situações como a existência de inimizades e alguns 

comparecerem ao Serviço sob o efeito de drogas, constantemente cria-se uma 

atmosfera de tensão, devido à constante sensação de perseguição por terem 

inimigos, o medo de sofrerem violência dos outros jovens ou mesmo de agentes 

externos, fatos que evidenciam a necessidade da presença da Guarda Municipal ou 

de uma equipe de segurança, para prevenir e inibir situações de tensão. Porém, no 

início do segundo semestre de 2015, o posto da Guarda Municipal que existia no 

Serviço e garantia a presença de 02 guardas diariamente, foi retirado. A equipe 

entende que faltam sensibilidade e disponibilidade das gestões, para entender as 

especificidades deste Serviço.  

Diante dessas situações, a equipe foi indagada a respeito dos principais 

desafios impostos aos jovens que cumprem as medidas em meio aberto.Foram 

citados fatores como a necessidade de disciplina, a ausência do apoio familiar e a 

dificuldade de inserção em outros serviços, como a escola. 

 
 
Depende muito em que contexto o adolescente está. Para uns, o simples 
fato de ter que cumprir horários, de ter que ter limites, de ter alguém que tá 
determinando como e o quê que ele deve fazer e ele fazer isso, já é um 
processo até de responsabilização, já é um processo de o adolescente 
assumir e adquirir determinadas responsabilidades. Acho que a dificuldade 
é maior quando ele não tem o apoio da família, quando ele já vem com um 
processo de precarização de acesso à educação e a outras coisas já, 
principalmente, a partir dos 16 anos, porque você não tem como recuperar 
determinadas fases que foram perdidas. Então, pra você inserir esses 
adolescentes, por mais que eles tenham vontade, a dificuldade é bem 
maior. (Entrevista profissional1, 2015) 
 
 

Além destes elementos, como a responsabilização em situações como a 

necessidade de cumprir horários, a equipe identificou “a atração da rua” como 

impedimento ao cumprimento da medida, em oposição à obrigação de cumprir uma 

determinação judicial que exige disciplina e compromisso, como observamos abaixo. 
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Vamos pro achismo... eu penso que é muito mais atrativo, muito mais 
agradável ele não cumprir. Eles cumprem porque é uma ordem judicial, 
quando cumprem, e eles sabem que se não cumprir, pode acarretar alguma 
consequência, mas pra eles não é atrativo. Acontece de inseri-los em 
alguma instituição, e a instituição ser acolhedora, ter um bom orientador, e a 
gente consegue visualizar um lado positivo. Mas nem sempre acontece 
assim, infelizmente nem sempre acontece dessa mesma maneira. 
(Entrevista profissional4, 2015) 
 
 

Neste depoimento também se evidencia a dificuldade das instituições das 

demais políticas públicas em cumprirem com sua responsabilidade no Sistema 

Socioeducativo, diante da resistência das instituições parcerias receberem de forma 

adequada os socioeducandos. A participação de outras políticas no Sistema é 

primordial para que a medida tenha efetividade. 

Em uma das entrevistas identificamos a preocupação com a questão da 

violação do direito do socioeducando, da violência institucional e da negligência que 

ocorre muitas vezes, no próprio contexto familiar, a citar: “Se deparar com um 

serviço que tem dificuldades de acolher sua demanda. Além das rotulações 

vivenciadas por eles, onde muitas vezes iniciam dentro do âmbito familiar”. 

(Entrevista profissional 6, 2015). Isso se deve ao fato de que frequentemente, o 

Serviço recebe adolescentes e jovens, que vivenciam situações de violação de 

direitos dentro da própria família.  

Essa realidade também contribui para que “a rua” seja mais atrativa do que 

qualquer atividade sugerida pelas instituições, como escola, centros de referência, 

medidas socioeducativas, dentre outras. A família, que deveria ser a primeira 

experiência de cuidados, por vezes, não é capaz de oferecer essa segurança de 

acolhida aos socioeducandos, pois também passa por privações socioeconômicas, 

educacionais, de segurança alimentar, que prejudicam o desempenho adequado 

desse papel de protetora. 

Durante as entrevistas também foi solicitado que a equipe avaliasse o Serviço 

de Atendimento Socioeducativo, no que diz respeito ao seu funcionamento e alcance 

no atendimento às famílias. Assim, todos os entrevistados foram unânimes em 

apontar que o Serviço tem insuficiências em diversos pontos, a citar, 

 
 
Eu acho que a gente consegue dar conta de responder, ainda que com 
lacunas, a parte de responder a demanda do judiciário em si. Na parte de 
pensar a medida socioeducativa, no sentido mais amplo, eu acho que, o 
termo que eu posso descrever é insuficiência, insuficiência de pessoal, 
insuficiência de estrutura, insuficiência de pactuação, de compreensão 
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também, da própria Secretaria [SEMTAS], sobre o que seja das secretarias, 
de compreensão do que é o Sistema, não é, e qual é o papel de um Núcleo 
que executa a parte que vai responder ao judiciário e o que é o Sistema 
Socioeducativo pro adolescente. (Entrevista profissional 1, 2015) 
 
 

Para esta profissional, a principal insuficiência é a de recursos humanos e 

materiais, mas, além disso, existe a “insuficiência” de compreensão e compromisso 

da Gestão municipal, no que concerne à necessidade de pactuação, no sentido de 

formalização e compromisso no cumprimento das exigências legais para o 

funcionamento da instituição, o que resulta na não efetividade do atendimento 

socioeducativo, pois não concretiza o que foi idealizado para a política. 

 
 
O Serviço de Medidas Socioeducativas de Natal, eu to desde o início e a 
gente já passou por poucas e boas, de ter 30 profissionais em uma sala 
3x3, a ter várias coisas. Eu acredito que se a equipe não fosse 
comprometida, já teria acabado faz tempo, ou pelo menos teria chegado a 
uma situação muito pior há muito tempo. [...] e aí, a estrutura da casa, 
apesar de ser uma casa enorme, não é uma casa boa, porque o que você 
fala numa sala, e todas as outras salas escutam, é uma casa que o 
adolescente não se sente acolhido, porque você não tem como acolhê-lo. 
Não tem como acontecer três, quatro atividades ao mesmo tempo, porque 
não tem espaço para isso, se nós tivéssemos profissionais suficientes, 
porque nós não temos. (Entrevista profissional 2, 2015). 
 
 

 Mais uma vez, a equipe expressa que a estrutura ofertada e organizada para 

o atendimento socioeducativo não é adequada para execução das medidas e ações 

propostas pela instituição. Isto interfere em situações como a não obediência ao 

princípio ético de guardar sigilo dos atendimentos, pois não há possibilidade de 

isolamento acústico, o que propicia a escuta nos outros ambientes, do que está 

sendo relatado pelos jovens e suas famílias nos atendimentos e nas oficinas. 

 
 
O serviço tem avançado, mas ainda encontra com algumas deficiências. 
Aqui nós precisaríamos de uma estrutura que correspondesse as nossas 
necessidades. Nós só temos duas salas de oficinas e quando tem num 
horário, duas oficinas, às vezes fica um pouco complicado de organizar 
esses meninos aqui. A gente precisa de mesas adequadas, precisamos de 
mais espaço, de coisas básicas para que o serviço funcionasse da melhor 
maneira possível. A gente se vira com o que tem mesmo, mas o serviço não 
pode parar. [eu comprei material] porque se for aguardar todo o processo de 
licitação, aí termina o contrato da gente e esse material não chega. É uma 
equipe que gosta de trabalhar, que tem responsabilidade, que a gente vê 
que o sérvio vai pra frente, mas a gente esbarra em algumas dificuldades. 
(Entrevista equipe 3, 2015). 
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 Neste relato observa-se que o profissional registra que se propôs a comprar o 

material que necessitava, para poder realizar suas atividades com o mínimo de 

recursos apropriados. Esta situação foi vivenciada por outros integrantes da equipe, 

o que aponta para a real necessidade de melhor aplicação dos recursos destinados 

ao serviço, mas também indica o envolvimento e compromisso dos profissionais em 

querer fazer com que o trabalho seja desenvolvido minimamente como deve. 

Durante uma das entrevistas, observa-se o reconhecimento da própria equipe 

do valor e desse compromisso que os profissionais têm demonstrado durante suas 

atuações, como observamos neste trecho: “Eu acho que o único ponto positivo é o 

da equipe, que é o único que não é visto, não é valorizado, seja pela Justiça, seja 

pela gestão do município. (Entrevista profissional 2, 2015). 

A valorização da equipe é apontada no depoimento acima como mais um 

fator negligenciado pela Gestão e demais órgãos que compõem o Sistema 

Socioeducativo no município. De acordo com os relatos obtidos nas entrevistas, 

houve um período em que a equipe precisava comprar tinta de impressora e resmas 

de papel, para imprimir e encaminhar os relatórios para a Vara da Infância e da 

Juventude, além de faltar lanche para os socioeducandos e até papel higiênico para 

todos que tinham acesso ao Serviço, profissionais, usuários e visitantes. Estes 

esforços não são reconhecidos ou considerados pela Gestão municipal, segundo a 

equipe. 

Atualmente, a equipe não tem vivenciado tanta escassez de material, mas 

ainda existe muito a fazer, como por exemplo, o ar condicionado da sala de oficinas 

foi instalado há um ano e nunca funcionou, por falta de manutenção. 

Ocorreu também a saída de muitos profissionais e não houve a substituição, 

ficando a sobrecarga para o profissional que permanece no Serviço, gerando 

tensões na dinâmica de trabalho. 

Entretanto, a efetividade do Serviço não depende só da equipe, depende da 

família, do poder público, da sociedade e dos jovens. Alguns profissionais também 

enfatizam a responsabilidade do socioeducando, pois afirma que “A gente sempre 

recepciona eles da melhor maneira possível. Acho que o principal desafio deles é 

querer mudar”. (Entrevista equipe 3, 2015). Esse “querer mudar” depende de 

condições objetivas, que na maioria dos casos são negadas a esses jovens. 

Portanto, não é apenas o “querer”, mas também a possibilidade de ter as 

oportunidades necessárias para essa mudança. 
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Quanto à composição e formação da equipe, identificamos que a maioria dos 

profissionais não possuía experiência no trabalho com jovens antes de atuar no 

Serviço. Apenas uma profissional havia trabalhado com medidas socioeducativas 

antes de compor a equipe. Dentre os profissionais, apenas os que atuam há mais de 

04 anos no atendimento socioeducativo, tiveram a oportunidade de participar de 

capacitações e cursos de formação específicos para as medidas socioeducativas, 

porém nenhum ofertado pela Gestão municipal ou estadual, como podemos 

identificar nos relatos a seguir. 

 
 
Quando eu cheguei [...] antes mesmo de fazer qualquer tipo de 
procedimento, eu tive que [fazer], pelo menos, a leitura das leis, dos 
documentos que embasam e que norteiam a execução das medidas, eu tive 
que fazer previamente. Não foi um curso, um minicurso, mas eu tive que 
fazer toda essa leitura. E lógico que teve uma pessoa que tava pra 
responder e me auxiliar nesse processo. No decorrer da formação é que 
foram surgindo cursos e formações, até porque foi uma coisa bem inicial 
mesmo, se começava a discutir medida socioeducativa aqui. Tinha aquelas 
que eram semestrais, acho que participei de três, aquela da FUNDAC, fiz a 
do OBIJUV e aquela da UNB à distância, agora é escola Nacional de 
Socioeducação. (Entrevista profissional 1, 2015) 
 
 

 Observa-se neste relato que, para as equipes que estão trabalhando com a 

política de atendimento socioeducativo desde 2007, quando foi municipalizado o 

atendimento em meio aberto, havia a dificuldade da oferta de cursos de formação, 

devido à Resolução do SINASE ter sido publicada recentemente. As instituições 

ainda não estavam preparadas para ofertar estas formações para os profissionais e 

gestores. Além disso, esse curso de formação apontado pelo entrevistado, realizado 

pelo Observatório das Populações Juvenis em Situação de Violência 

(OBIJUV/UFRN), foi organizado no âmbito da Universidade Federal do RN, com 

recursos desta instituição. Não houve participação ou contrapartida do município 

nesse curso. 

 
 
Participei do OBIJUV, para operadores de medidas socioeducativas. No que 
diz respeito à formação, nós nunca recebemos formações por parte do 
município. Teve-se de ter alguma formação, a gente quem buscou. E teve 
as formações internas da equipe, que se apropriava dos conhecimentos e 
tentava repassar para os demais profissionais. A gente se capacitou 
sozinho, a gente aprendeu a fazer fazendo. (Entrevista profissional 7, 2015) 
 
 

Nesta entrevista, mais uma vez a equipe aponta a ausência das Gestões 

municipais no cumprimento da lei, em garantir a formação continuada das equipes 
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de atendimento aos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto. 

 
 
Nós nunca passamos, na realidade as únicas formações que foram 
realizadas, foram feitas pela antiga coordenação, que tinha um programa 
muito bom, a cada semestre ela juntava toda a equipe, isso era muito 
salutar pra fazer seminários integradores e também conseguidos por nós 
mesmos, indo atrás de cursos e, pra ter uma ideia nem pra fazer cursos nós 
somos liberados, se for oferecido pela gestão sim, mas se for um curso, 
mesmo relevante, se for conseguido por nós, nós não temos liberação, 
mesmo sendo servidores, estando no estatuto, corremos risco de ter 
descontos no salário. (Entrevista profissional 2, 2015). 
 
 

Esse relato enfatiza os esforços da própria equipe em buscar se capacitar 

para o trabalho que deve ser desenvolvido no Serviço. Mas, além disso, refere-se às 

ações como, por exemplo, as atividades da Escola de Formação do Sindicato dos 

Servidores de Natal (SINSENAT), que são realizadas toda sexta-feira no auditório da 

sede da entidade, mas a gestão não autoriza a participação dos servidores nesses 

momentos. 

 
 
Eu participei de alguns encontros quando eu tava no CRAS, lá no CEMURE 
e na Assembleia Legislativa, teve alguns trabalhos sobre o ECA. É uma 
coisa até que a gente sente necessidade, como eu to sempre nas oficinas, a 
gente até quer participar, mas não pode porque não pode cancelar. 
(Entrevista profissional 3, 2015). 
 
 

O entrevistado aponta, além daquelas circunstâncias, que a equipe também 

esbarra na rotina de trabalho, a qual não favorece a participação nas atividades de 

formação, pois os profissionais do processo seletivo têm contratos de trabalho de 40 

horas semanais, e as poucas capacitações oferecidas pela Gestão municipal, além 

de não serem direcionadas especificamente ao atendimento socioeducativo, são 

realizadas nos horários de trabalho. 

 
 
Eu participei de alguns minicursos, de algumas formações [durante a 
atuação em outra instituição], nada muito extenso e com muita carga 
horária, mas participei. Em 2013 eu fiz um curso à distância pela 
Universidade de Brasília, sobre o SINASE, iniciei aquela formação do 
OBIJUV. (Entrevista profissional 5, 2015). 

 
 

De acordo com os depoimentos dos técnicos do Serviço, os servidores que 

estão atuando no atendimento socioeducativo há mais de 04 anos, tiveram a 
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oportunidade de participar de algumas atividades de formação, ou capacitação, 

promovidas por instituições externas, como o Observatório da UFRN (OBIJUV), 

cursos à distância oferecidos pela Universidade de Brasília e, atualmente, pela 

Escola de Formação do Sistema Socioeducativo. 

Após mais de um ano da contratação da equipe que passou a atuar no 

atendimento socioeducativo em Natal, não foi realizada nenhuma atividade de 

formação específica para este Serviço, como foi afirmado durante uma das 

entrevistas – “De forma alguma. Nenhuma formação”. (Entrevista profissional 4, 

2015). Dessa forma, a equipe tenta desempenhar suas atribuições buscando 

aprender com os servidores mais antigos. 

Essa equipe de contratados, que representa mais de 50% dos profissionais 

que trabalham diretamente nas medidas socioeducativas em Natal, está atuando 

apenas com o que conseguiu aprender com o apoio dos servidores mais antigos e, 

aqueles que se dispuseram a buscar, com o que foi capaz de compreender, por 

meio de estudos individuais. 

Em uma das entrevistas foi apontada como desafio, além da ausência de 

formação ofertada pela Gestão municipal e estadual, a dificuldade dos profissionais 

se empenharem em processos próprios de formação/capacitação para atuarem no 

atendimento socioeducativo. 

Além desses temas, foi pesquisado junto à equipe se o jovem socioeducando 

sofre violência ou preconceito. A resposta foi unânime quanto a essa condição de 

estigmatizado, com algumas variações nas formas de contextualizar essas situações 

vivenciadas por esse público. 

 
 
A nível de comunidade, é óbvio, porque a gente sabe o pensamento que se 
tem, porque se o adolescente tá em cumprimento de medida, você já taxa 
ele de infrator e já recai sobre ele toda aquela visão que é produzida 
também, do senso comum sobre o adolescente, principalmente se for um 
adolescente preto e de periferia, que é o mais exposto. [...] dentro das 
instituições, até pelas dificuldades de pactuação e de encaminhamento, 
existe uma violência velada, mascarada mesmo nos aspectos burocráticos 
que moldam o funcionamento das instituições. Então, a burocracia que se 
impõe pra o atendimento às demandas do adolescente, provenientes do 
Serviço Socioeducativo é uma forma de violência velada, é um tipo de 
violência ao adolescente, é uma negação do direito (Entrevista profissional 
1, 2015). 
 
 

 Observa-se neste depoimento que esta profissional identifica que os jovens 

socioeducandos sofrem preconceitos, principalmente na comunidade em que vivem, 
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mas também nas instituições onde está fortemente disseminado o “racismo 

institucional”. O direito a convivência comunitária está na legislação que protege 

crianças, adolescentes e jovens, porém a comunidade, que deveria acolher e ofertar 

a estes segmentos a possibilidade de uma convivência favorável ao seu 

desenvolvimento é a mesma que os estigmatiza e não lhes permite oportunidades 

de estabelecer outras formas de convivência, favorecendo sua manutenção em 

práticas delituosas. 

 
 
Eu acho que o jovem pobre, negro, com o estereótipo que os nossos 
adolescentes têm, cumprindo medida socioeducativa ou não, ele tem um 
peso muito grande de preconceito. Se esse jovem vier de uma comunidade 
carente, se vestir de determinada forma, andar de boné, tiver determinado 
andar, mesmo que ele não esteja cumprindo medida socioeducativa, 
mesmo que ele nunca tenha infracionado na vida, ele vai ter um peso de 
preconceito muito grande. Pra os nossos adolescente é ainda pior, porque 
muitos deles já infracionaram mais de uma vez e se tornaram conhecidos 
pela polícia. (Entrevista profissional 2, 2015). 
 
 

 Neste momento da entrevista, além de apontar os problemas de convivência 

comunitária, vivenciados pelos socioeducandos, o profissional aborda outras 

questões, como o racismo e o estereótipo do “perigoso”, atribuído ao jovem negro e 

pobre, independente de ter cometido ato infracional. Vimos anteriormente o quanto o 

racismo e a forma como os negros na sociedade brasileira têm sido tratados e as 

implicações desse processo, como a vitimização e a violência letal contra os jovens 

negros, baixos índices de escolarização e profissionalização deste segmento social. 

De acordo com os relatos, os estigmas também são vistos como um “rótulo” 

atribuído aos socioeducandos, pois a equipe relembra que antes o serviço oferecia 

uma carteirinha para controle da presença dos socioeducandos e quando a polícia 

identificava esse documento, e que o jovem era um socioeducando, agredia-o 

fisicamente na rua. Os jovens também sofrem violência dentro do próprio Sistema 

Socioeducativo, pois segundo a equipe “Geralmente eles contam histórias do tempo 

que passaram no CIAD” (Entrevista profissional 3, 2015), referentes a agressões e 

violações de direitos nas Unidades de Internação mantidas pela Gestão estadual, 

evidenciando, mais uma vez, a violência institucional. 

Os servidores também passam por situações de preconceito, pois a 

vizinhança do local onde o Serviço é instalado, quando toma conhecimento da 

natureza do trabalho, promove abaixo-assinados para expulsar o serviço do local. 
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Quando o serviço foi instalado no endereço atual, a comunidade passou a atribuir as 

ocorrências de roubos e tráfico de drogas aos socioeducandos, mas antes mesmo 

do Serviço ser instalado no local, já existiam setores com pontos de comercialização 

ilegal de drogas, furtos de veículos e roubos na região. 

Mas o principal atingido sempre é o socioeducando, principalmente os do 

gênero masculino. 

 
 
Nos próprios espaços quando a gente vai encaminhar pra cumprir medida, 
eles sofrem isso. Fui encaminhar o adolescente [...] disseram que não tinha 
como receber, porque as janelas e os armários estavam quebrados e não 
tinha onde guardar as bolsas, não tinha espaço pra guardar o material dos 
profissionais, como que o adolescente que fosse pra lá, ele fosse sair 
saqueando, pegando tudo dos profissionais e fosse levar com ele. Muito 
difícil. (Entrevista profissional 5, 2015). 
 
 

Este entrevistado relata que, nas instituições onde os profissionais deveriam 

estar preparados e ter recebido uma formação diferenciada para lidar com os 

socioeducandos, também são observadas situações de estigmatização e 

preconceito, como se a única identidade do jovem fosse de “infrator perigoso”, pois o 

ato cometido que deu origem ao processo judicial torna-se, para as pessoas que 

agem dessa forma, a única referência para olhar o socioeducando. 

 
 

E sempre quando pensa em encaminhar o adolescente pra cumprir medida, 
eles querem colocar o adolescente pra cumprir as piores coisas que existem 
na instituição. Geralmente oferecem os espaços externos, para que ele 
possa capinar pra que ele possa trabalhar na limpeza, que ele tem que 
cumprir aquilo porque realmente ele tem que pagar pelo que ele cometeu 
que é essa a [lógica]. E não é por aí, tem que oportunizar o adolescente, 
tem que levar em consideração as potencialidades dele, tem que levar em 
consideração o perfil desse adolescente (Entrevista profissional 5, 2015). 
 
 

 Além deste relato sobre as condições para receber o socioeducando, este 

profissional utilizou o exemplo das escolas, que não estão conseguindo atender os 

alunos, muito menos os socioeducandos, pois a escola também não foi preparada 

para recebê-los. Diante disso, nem sempre as instituições parceiras destinadas ao 

cumprimento de PSC são acolhedoras e atrativas para os socioeducandos. Existem 

relatos de instituições que recusam receber estes adolescentes e jovens, no 

momento do encaminhamento – o jovem é submetido ao constrangimento de ser 

“recusado” pelas equipes, no momento do encaminhamento, quando está na 

instituição, diante dos profissionais que o recusam.  
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Isto também ocorre nos encaminhamentos aos serviços de profissionalização, 

como foi constatado durante o relato de uma mãe que não conseguiu inscrever seu 

filho no curso do Acessuas, devido ao fato de ele ter sido encaminhado com a Guia 

do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas em 

Meio Aberto de Natal – fato relatado por uma das entrevistadas, integrante da 

equipe técnica do Serviço. 

Ainda nesse sentido, foi relatado que, 

 
 
Com certeza. Vou usar um exemplo bem claro do menino que cumpre PSC, 
que a gente quer inseri-lo pra cumprir medida na escola. Ele é aluno 
daquela escola, por exemplo, de manhã ele tá lá, cursando o 7º ano, e é um 
aluno da escola, a direção não tem como, negar o acesso. Quando chega a 
equipe nossa, por exemplo, e traz o nome do adolescente, vislumbrando a 
possibilidade de que ele cumpra a prestação de serviços à comunidade lá, 
esse adolescente já passa a ser um problema pra aquela escola. Quer 
dizer, não e o mesmo menino que tá de manhã, ou vai à tarde, ou à noite 
cumprir a PSC? Mas ao mesmo tempo há essa diferenciação. De fato há 
muito preconceito (Entrevista profissional 5, 2015). 
 
 

Neste relato, a profissional entende que os serviços de educação, que 

deveriam acolher os adolescentes e jovens, por serem seu público-alvo no 

desempenho de suas atribuições, são algumas das instituições que mais os 

excluem. Entretanto, a escola na qual o jovem estuda não deveria ser a mesma 

onde ele vai cumprir a medida socioeducativa, tendo em vista a necessidade e o 

direito de sigilo do seu processo socioeducativo, que fica comprometido quando a 

direção recebe o jovem para cumprir a medida. Esta situação também pode gerar 

resistência da escola em continuar com aquele educando que está respondendo um 

processo judicial. A não inserção do socioeducando para cumprir medida na mesma 

escola onde está matriculado, na verdade, contribui para a sua preservação. 

As políticas de educação e saúde são as mais provocadas pelo serviço, 

também, provavelmente por essa razão, é onde mais se sente essa resistência aos 

jovens e esse preconceito com os socioeducandos. 

 
 

Às vezes parece que as pessoas acham que o adolescente [socioeducando] 
chega numa nave espacial, desce no serviço, depois a nave espacial leva 
de volta e ele só vai aparecer de novo no mundo, na terra, depois de um 
tempo (Entrevista profissional 2, 2015). 
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De acordo com este depoimento, a população, de forma geral, trata o 

socioeducando como se fosse um “ser de outro mundo”, não percebe que é o 

mesmo jovem que mora no bairro, circula nos ônibus, transita pelas ruas, estuda ou 

foi aluno das escolas e convive com a comunidade. 

Os adolescentes e jovens são tratados de forma diferenciada dependendo do 

local onde moram, da cor da pele. Alguns são preservados, outros são mais 

expostos, muitas vezes no próprio serviço. Como exemplo dessa diferenciação de 

“tratamento”, a entrevistada lembrou que uma socioeducanda que cursa psicologia 

na faculdade cumprirá medida como se fosse um estágio em psicologia. 

Uma das formas de expressão desse tratamento diferenciado também se dá 

na burocracia imposta às famílias, para que resolvam suas demandas. Esse também 

é um aspecto que dificulta a efetivação do acesso a outras políticas públicas. Em 

relação a isto, a equipe falou sobre o acesso a outros serviços das políticas que 

compõem o Sistema Socioeducativo. 

 
 
Os encaminhamentos mais realizados eu acho que estão nessa questão da 
documentação e, em termos de ser efetivados ou não, vai depender mais 
da persistência da família. Depende muito mais da persistência dele 
enfrentar fila e fazer a todo custo, do que o encaminhamento em si ser esse 
fator que vai fazer ele ter esse [resultado]. Acho que outro encaminhamento 
que tem é o Centro Público, mas que também é um encaminhamento pra 
fazer cadastro, mas que também a gente não tem uma garantia de 
efetivação. CAPS, pra acompanhamento. E quando tem cursos 
profissionalizantes, que a gente sabe que tem a vaga aberta, que a gente 
encaminha, e ele é inserido. (Entrevista profissional 1, 2015). 
 
 

 De acordo com este relato, a equipe realiza os encaminhamentos, porém os 

jovens são impedidos de terem seus anseios atendidos, devido ao funcionamento 

próprio de cada instituição. A burocracia, a escassez de vagas e de recursos para 

atender as demandas dos socioeducandos e suas famílias, são alguns dos motivos 

para que este acesso não seja garantido e efetivado. 

 
 
Tem alguns adolescentes que, digamos assim, são mais espertos, eles são 
mais bem informados e procuram participar e perguntam sobre alguns 
cursos oferecidos pelo PRONATEC. [...] Agora, a grande maioria não são 
bem informados quanto à utilização de outros serviços públicos, que são 
oferecidos pelo município ou pelo estado. (Entrevista profissional 3, 2015). 
 

 

De acordo com este técnico, a realização e o sucesso do encaminhamento 

vão depender do serviço que buscam estar funcionando adequadamente, além do 
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empenho do socioeducando e do acompanhamento do educador social em saber se 

o jovem buscou e se foi atendido. Por essa razão, alguns profissionais entendem 

que, 

 
 
Eles continuam com pouquíssimo acesso às políticas públicas, por meio do 
Serviço. Eles acessam as políticas públicas como sempre acessaram. Por 
mais que, na hora do atendimento psicossocial eles saiam com 
encaminhamento para fazer o documento, para voltar à escola, ou para 
buscar uma unidade de saúde para fazer exames de rotina, a grande 
maioria não cumpre. São metas não cumpridas. [...] Porque infelizmente nós 
sabemos das dificuldades em acessar esses serviços e muitos deles, não 
vêm necessidade em ter uma carteira de trabalho, porque na cabecinha 
deles ter a oportunidade de um trabalho formal é algo muito distante da 
realidade. (Entrevista profissional 2, 2015). 
 
 

Nesta entrevista foi apontado que o Serviço tem uma baixa efetividade em 

garantir o acesso a outras políticas públicas. Para esta profissional, os jovens não se 

consideram capazes de romper com o ciclo vicioso da informalidade. A grande 

dificuldade é acompanhar o PIA, o cumprimento das metas – mas isso deveria ter 

sido feito por todos os setores que têm acesso ao jovem desde o início, porém 

construiu-se um processo de trabalho que reduziu o preenchimento e o 

acompanhamento do PIA ao setor psicossocial. 

Quando é observada a necessidade de encaminhamento para algum serviço, 

os profissionais de outros setores buscam o educador social ou o setor Psicossocial 

para viabilizar o procedimento, seja para documentos, atendimento médico, entre 

outros. 

 
 
Eu acho que muito pouco ainda. É aquilo que eu falo frequentemente, sobre 
a gente acompanhar as metas do PIA, trazer isso como objeto central do 
cumprimento da medida. Porque a gente até faz o encaminhamento, mas 
entrega a responsabilidade todinha ao [adolescente].Claro que a gente tem 
que trabalhar a autonomia dessa família, que eles sejam sujeitos das suas 
próprias vidas. A gente não precisa tutelar, pegar na mão e levar para um 
posto de saúde, mas existem situações específicas que a gente enquanto 
Serviço tem que abrir as portas, e infelizmente a gente ainda tem muita 
limitação para esse tipo de trabalho. (Entrevista profissional 5, 2015). 
 
 

Esta entrevistada enfatiza um aspecto essencial da medida socioeducativa, a 

necessidade de acompanhar as metas estabelecidas no PIA, em comum acordo 

com a família e o socioeducando. Além disso, resgata que a política de Assistência 

Social orienta para que as equipes não incorram no erro de tutelar as famílias. Não 

se deve buscar os serviços, ou “pegar na mão” dos usuários para que busquem o 
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atendimento de suas demandas. A autonomia das famílias deve ser o norteador da 

atuação dos profissionais nesta política, para que não se atribua aos sujeitos 

demandas que, não necessariamente, eles identificam como suas reais demandas. 

 As famílias devem ter a possibilidade de receber a orientação e buscar o 

atendimento que entenderem necessário. Como exemplo, muitas famílias recebem o 

encaminhamento para buscar as unidades básicas de saúde, porém não buscam, 

pois consideram que não é vantajoso passar parte do seu dia aguardando para 

receber uma ficha de atendimento, para uma consulta médica preventiva, e perder o 

dia de trabalho. 

 No entanto, deve-se considerar que essas famílias não desenvolveram o 

habitus do estudo e, consequentemente, do trabalho formal que exige qualificação, 

pois o habitus traduz também um conjunto de capacidades ou a ausência delas. 

Esta é uma realidade “distante” devido aos aspectos já abordados, no que se refere 

às diferentes formas de apropriação do capital cultural e econômico. 

Também foram citados como limites à efetivação dos encaminhamentos e do 

acesso à rede de atendimento fatores como: 

 
 
Parece muito batido e lugar comum, mas a fragilidade da nossa rede é algo 
muito crítico, que infelizmente a gente não consegue, tanto na área da 
criança e do adolescente, como na própria saúde, como na proteção básica 
[...] a fragilidade da rede traz implicações muito sérias pra esse 
acompanhamento, pra o desenrolar da política de Assistência Social. A 
dificuldade com o pessoal também é algo muito forte, que a gente vivencia, 
tanto no quantitativo, nós estamos com números muito aquém do que a 
NOB-RH prevê, do próprio SINASE prevê, e a dificuldade de, eu não digo 
nem só de formação, porque [...] eu entendo que nós enquanto profissionais 
também somo responsáveis pelo profissional que somos hoje. (Entrevista 
profissional 5, 2015). 
 
 

 Esta profissional aponta uma questão importante e de extrema relevância 

para que o atendimento socioeducativo tenha efetividade, a participação da rede de 

atendimento. Segundo sua percepção, a rede de atendimento aos socioeducandos é 

frágil e não oferece a articulação necessária para garantir o atendimento prioritário 

preconizado na lei. Somado a isso, tem-se a dificuldade com o número reduzido de 

profissionais, que mais uma vez interfere no funcionamento adequado do serviço, 

pois com a demanda excessiva, a equipe não é capaz de realizar as ações de 

articulação da rede de atendimento, necessárias para que as outras instituições 
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possam conhecer a política de atendimento socioeducativo, bem como priorizar o 

atendimento aos socioeducandos. 

 
 
A falta de articulação da rede. Compreendo que a rede é muito fragilizada, 
desconhece a importância dessas medidas pra contribuir pra que esses 
jovens levem a vida desvencilhada da prática de atos infracionais. A falta de 
implementação das políticas públicas, elas existem, mas não funcionam 
como deveriam funcionar, por exemplo, o SINASE é uma lei que veio 
contribuir para a melhoria dessas medidas, mas não é reconhecido, não é 
respeitado pelo Estado. Acaba que não funcionando de modo satisfatório. 
Quando se fala em articulação da rede, articulação das políticas, é como se 
o [SINASE] ficasse isolado. [...] O Serviço trabalha em conjunto com a rede 
pública, como Saúde, Educação, realizando encaminhamentos, tentando 
mobilizar a rede no acesso a tais políticas. Mas existe um déficit nessa 
comunicação, que gera lacunas nesse processo. (Entrevista profissional 7, 
2015). 
 
 

De acordo com este relato, a rede de atendimento demonstra 

desconhecimento do trabalho realizado pelo Serviço. A mídia também contribui 

fortemente para esse desconhecimento, à medida que não veicula matérias 

informativas e esclarecedoras sobre a lei, sobre as políticas e os serviços existentes 

e nessa mídia que produz os programas direcionados a temas policiais fazem 

apologia à violência à discriminação, ao pregar a marginalização dos jovens, como 

se todos os jovens pobres fossem “criminosos” e não fossem responsabilizados por 

seus atos, na medida em que os cometem, pois divulga diariamente que os 

adolescentes e jovens que cometem infrações não são presos e vão para casa. Em 

uma das entrevistas, uma profissional falou sobre isso e lembrou que “o pra casa, 

que eles falam, é o lugar onde eu trabalho” (Entrevista profissional 1, 2015). 

Outra crítica frequente às medidas socioeducativas diz respeito ao tempo 

máximo que os socioeducandos podem passar na Internação (03 anos), porém, 

deve-se considerar para esta reflexão a proporção e o que significa 03 anos de 

reclusão e ruptura da convivência familiar e comunitária na vida de uma pessoa com 

15 anos, comparado aos mesmos 03 anos na vida de uma pessoa com 30 anos. Na 

primeira situação esse tempo representa 20% de toda sua vida, na segunda 

representa 10% de sua trajetória, e na fase na qual é mais provável haver 

maturidade para lidar com a situação de privação de liberdade, comprometendo 

menos o seu desenvolvimento pessoal e sociocultural. 

Além desses fatores, durante o cumprimento das medidas socioeducativas, 

entende-se que o jovem tem a possibilidade de refletir sobre sua condição, mas se 
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não tiver o apoio da família, será mais difícil superar as privações que sofre. O 

comprometimento devido à prática de infrações, consumo abusivo de drogas, 

distanciamento da escola, são fatores que prejudicam o êxito das medidas 

socioeducativas. 

 Ou seja, parte da equipe compreende que a efetividade “varia de pessoa para 

pessoa. [...] É a importância do grupo, como a grande maioria está interessada, a 

minoria desinteressada não ganha força”. (Entrevista profissional 2, 2015), cada 

jovem responderá aos esforços da equipe e ao que lhe é oferecido de maneira 

diversa, tendo em vista que, 

 
 
As medidas são muito abrangentes, são muito amplas. Quando a gente lida 
com o ser humano, com a essência, você não tem como dizer “consegue ou 
não consegue”, é muito particular de cada pessoa, de como cada um vê. [...] 
é como se esse adolescente chegasse aqui totalmente destruído na 
autoestima, na essência. Então é um adolescente que não se julga capaz e 
responde aos estímulos de forma muito rasa, porque ele tem um histórico 
de fracassos. Quando esse adolescente vem pra gente, ele já fracassou em 
tudo, na vida familiar, na escola, em absolutamente tudo, infelizmente. E aí 
ele chega com esse discurso de “é assim mesmo, matar ou morrer. É vida 
louca”, mas ele chega com isso porque na realidade ele não tem mais nada 
a perder, porque na verdade ele já perdeu tudo. (Entrevista profissional 2, 
2015). 
 

 

Essa compreensão a respeito da singularidade de cada pessoa não é 

consenso entre os profissionais, pois alguns entendem que determinados jovens não 

têm condição nenhuma de cumprir e concluir a medida, e mais uma vez o jovem é 

visto como aquele que vai fracassar. Este entendimento, inclusive, é reproduzido 

pelos próprios socioeducandos.  

O entendimento dessa singularidade, que todos têm a capacidade de se 

transformar, pois são sujeitos de possibilidades, pode ser apreendido pelos demais 

profissionais com o passar do tempo. Como disse um dos mais antigos no Serviço, 

“Depois de 08 anos, você nunca acorda com o mesmo olhar” (Entrevista profissional 

2, 2015).  

Sobre o trabalho com esses jovens que chegam “destruídos”, de acordo com 

os relatos da equipe, atualmente, todas as oficinas de Cidadania da LA buscam 

trabalhar o resgate da autoestima e da autonomia, para romper com o círculo vicioso 

do fracasso, que teve origem na própria família. Quando os socioeducandos passam 

a cumprir os horários, participar das atividades sem estar sob o efeito das drogas, a 

equipe compreende que está alcançando a meta do comportamento mais 
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responsável desse jovem. Uma das entrevistadas relatou que diz aos 

socioeducandos que no atendimento socioeducativo “a minha função aqui não é 

ajudá-los, é perturbá-los, ao ponto de eles terem [um estalo] e dizer “caramba”, e ir 

pra casa e ficar remoendo” (Entrevista profissional 2, 2015). 

Esse trabalho de tentar promover nos jovens uma mudança de pensamento é 

buscado de formas diferenciadas nas atividades e modalidades de medidas. Nas 

oficinas de música e xadrez, a equipe busca estimular as capacidades de 

interpretação e projeção, como foi relatado durante uma das entrevistas. 

 
 
Tanto o xadrez como a música são atividades que exigem muito da questão 
do pensamento, que força muito essa questão de como fazer, de como 
interpretar, então trabalha muito neles com a mente, a forma de pensar, de 
estratégia, de como conseguir alcançar determinado objetivo. Então, isso 
pode refletir positivamente na vida particular deles, trabalhando uma série 
de coisas que com certeza vai beneficiar aqueles que fazem bom uso, que 
entenda realmente a essência do xadrez e a essência da música. [...] A 
música ilumina, desperta, faz refletir e pensar. (Entrevista profissional 3, 
2015). 
 
 

Neste trecho, o profissional oferece uma compreensão mais elaborada das 

atividades desenvolvidas em algumas modalidades das Oficinas de Cidadania e de 

que forma elas contribuem para a expansão das capacidades dos jovens. Observa-

se que, existe uma diferença no desempenho dos jovens que frequentam as oficinas 

da LA, pois as oficinas de música e xadrez apresentam melhores resultados e 

índices de cumprimento, do que as Oficinas de Cidadania e de Alfabetização. Isso 

pode ser um reflexo da escassez de materiais que viabilizem a realização de 

atividades diversificadas e “atrativas”, no sentido de promoverem a descoberta de 

aptidões pelos jovens. 

As aptidões compõem um dos eixos do PIA e para elas devem ser planejadas 

metas junto com os socioeducandos e suas famílias. Relacionadas às metas de 

saúde, escolarização, trabalho, profissionalização e convivência familiar e 

comunitária, a equipe deve buscar estratégias para estimular as famílias a 

encontrarem formas de expandir suas capacidades, principalmente, em relação às 

oportunidades sociais.  

Com isso, a família e os jovens devem iniciar trajetórias que favoreçam ao 

seu desenvolvimento, no sentido adotado por Sen (1993), com “foco na realização 

humana e na liberdade”. Esse desenvolvimento deve ser acompanhado das 
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capacidades dessas famílias garantirem para si alimentação, moradia, educação e 

condições de saúde dignas, por meio de atividades de trabalho protegidas e com os 

direitos de cidadania preservados. 

Todavia, de acordo com a equipe, o Serviço de Atendimento Socioeducativo 

de Natal não está atingindo índices razoáveis de efetividade nesse objetivo. 

Identifica-se nas entrevistas que os jovens que não possuem maiores complicações, 

como a dependência química aguda, ou a escolarização precária, por exemplo, 

conseguem obter melhores resultados com as medidas socioeducativas, como 

podemos observar no depoimento abaixo. 

 
 
Eu acho que as medidas, apesar das limitações que a gente tem, pra alguns 
adolescentes, principalmente aquele que não tem um nível de 
comprometimento muito grande, que tem o mínimo de apoio familiar ou de 
uma pessoa de referência, ele consegue no plano mesmo da reflexão, 
repensar e buscar outras formas. [...] Mas eu acho que é mais um processo 
do adolescente em si. (Entrevista equipe 1, 2015). 
 
 

 De acordo com a equipe, os exemplos de alta efetividade do atendimento 

socioeducativo estão representados em históricos de experiências, como por 

exemplo, os 03 jovens que concluíram o curso Jovem Aprendiz da Petrobras, com 

direito a estágio e contrato em empresas terceirizadas; o socioeducando que 

atualmente mora e trabalha na Suíça, e tem uma ótima qualidade de vida; o jovem 

que, ao término da medida, após responder a dois processos por roubo e tráfico de 

drogas, montou uma pequena empresa na rede de lanchonetes e revenda de 

cosméticos, e já administra alguns funcionários; os 03 jovens que passaram a 

vender artesanato e interromperam ou reduziram significativamente o uso das 

drogas; além de todos os demais que retomaram os estudos, passaram a trabalhar, 

constituíram suas famílias e tiveram suas medidas extintas com êxito. 

Além destes, considera-se como indicador de efetividade a permanência no 

cumprimento das medidas de LA e PSC, que corresponde ao total de 50,3% de 

socioeducandos com suas medidas em andamento, o que pode representar uma 

média efetividade da política, se considerarmos apenas este fator. Esse índice já 

chegou a representar mais de 60%, porém diante de tantas dificuldades, como as 

que foram apontadas anteriormente, o quantitativo de descumprimentos vem 

sofrendo um acréscimo nos últimos anos. 
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A equipe ainda fez algumas sugestões a respeito das necessidades de 

melhoria na implementação do Serviço. Dentre as principais alternativas sugeridas 

estão: o aumento do número de profissionais, para atender o que determina a lei, 

uma equipe para cada 20 socioeducandos; a formação continuada e capacitações 

permanentes da equipe; melhorias estruturais do prédio e o acompanhamento das 

metas do PIA; como pode ser observado na transcrição das entrevistas abaixo. 

 
 
Primeiro, que a gente parasse de pensar que tem que atender essas 
demandas aqui e que é responsabilidade da equipe aqui providenciar tudo. 
A gente tá aqui, eu acho que o papel da gente aqui é pra ser de articulador 
e de tá acompanhando esses adolescentes, pra que as políticas e os 
serviços que eles precisam e que já existem, sejam efetivados. Porque se a 
gente pudesse estar com esse acompanhamento mais próximo das metas, 
do Plano, que houvesse essa pactuação em termo de gestão, de 
secretarias, [...] a gente não tem isso. Então eu acho que isso facilitaria 
bastante e ampliaria o leque de possibilidades e a gente estaria trabalhando 
com o que a medida se propõe que é o adolescente na comunidade, com as 
instituições e políticas dentro da comunidade e a gente estaria pra tá 
acompanhando e viabilizando, articulando esse processo. Pra esse Serviço 
funcionar como deveria, teria que ter uma reorganização completa, em 
termos de gestão, de pessoal [...] de fazer concurso, de qualificar os 
profissionais, pra que a gente possa ter uma continuidade e qualificação dos 
profissionais no serviço. (Entrevista profissional 1, 2015). 
 
 

 Para esta profissional, é imprescindível considerar, na implementação da 

política de atendimento socioeducativo, o princípio da incompletude institucional, 

pois o Serviço não pode e não foi pensado para atender todas as demandas dos 

socioeducandos e de suas famílias. Este é um serviço que precisa funcionar em 

rede, com o apoio das demais políticas que compõem o Sistema e de toda a 

sociedade. 

 Para além dessa sugestão, maioria dos entrevistados apontou a necessidade 

de adequação da equipe e da estrutura física ao que determina a lei. Esse já seria 

um começo para melhores resultados. 

 
 
Derruba e constrói de novo? Bom, a nível de Gestão, concurso público, para 
que os servidores tenham continuidade. Este serviço é um dos que tem 
mais importância na prefeitura, tem que ter continuidade e não tá tendo 
continuidade. Trabalhar com o número de servidores correto [...] é fazer 
cumprir o que preconiza o SINASE. É cumprido o que interessa pra gestão 
prestar contas pra mandar pro MDS. Uma sede que comporte, ou as 
melhorias que essa precisa (Entrevista profissional 2, 2015). 
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 Nesta fala, o desejo de começar do zero, de fazer todo o processo de 

construção e concepção do Serviço por todos os profissionais envolvidos, incluindo 

principalmente os Gestores públicos, fica bastante evidente. Nesta visão, tentar 

melhorar e concertar o que está em desacordo com a lei seria mais difícil do que 

iniciar tudo, desde os primeiros passos para a implementação da política. Porém, 

para outros integrantes da equipe existem outras possibilidades, como podemos 

observar abaixo. 

 
 
Comprometimento da equipe, menos burocratização no serviço. Claro que 
não depende da equipe, mas depende muito da própria Gestão. Essa 
Gestão, só Jesus na causa. Mais valorização profissional, porque a gente 
precisa se sentir valorizado, precisa se sentir reconhecido do que a gente 
faz. Hoje eu digo que a gente tem o reconhecimento da gente negado, 
porque a gente, por mais que a gente se esforce, a gente se empenhe, tá 
aí, o seletivo entrou, a equipe todinha se empenhou para ajudar, para 
colocar o pessoal no campo pra trabalhar, pra executar aquilo, mesmo que 
não fosse satisfatório, mas que não estivesse parado, e a gente nem assim 
é reconhecido, foi taxado que o servidor não trabalha, ele não se envolve no 
serviço. (Entrevista profissional 7, 2015) 
 
 

Esta profissional enfatiza mais uma vez a questão da valorização e do 

reconhecimento do trabalho desenvolvido pela equipe, que foram apontadas durante 

outras entrevistas. O profissional que se sente desvalorizado e preterido nos 

espaços de trabalho, situações que podem representar assédio moral, sofre 

consequências negativas no desempenho de suas funções, muitas vezes sente-se 

incapaz e isso pode gerar transtornos como depressão e doenças psicossomáticas, 

como ocorreu com 06 servidores do Serviço, que desenvolveram doenças 

cardíacas, depressão, síndrome do pânico. Todos que foram diagnosticados tiveram 

o ambiente de trabalho como a causa principal das doenças, pois além das 

dificuldades em trabalhar com as histórias de vida das famílias atendidas, estes 

profissionais apontam as relações de trabalho como fator agravante. 

 
 
Eu acho que a gente ainda tá longe de fazer socioeducação. Eu acho que a 
gente responde muito ao judiciário, a gente não se preocupa com o menino, 
e aí eu não to trazendo culpados, nem responsáveis, eu sei que existe uma 
conjuntura muito grande por trás disso, que fez com que nós chegássemos 
até esse patamar. A contar da falência do socioeducativo estadual, que 
desemboca todinho aqui, a rebordosa cai todinha no meio aberto. O 
quantitativo de adolescentes que é assustador, que é humanamente 
impossível de dar conta com o quantitativo de profissionais que a gente tem 
hoje. [...] Mas eu acho que acabamos nos adaptando a atender pelo menos 
o judiciário. Burocraticamente a gente acabou atendendo a essa 
necessidade. (Entrevista profissional5, 2015). 
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Nesta fala identificamos outros elementos que dificultam a execução do 

atendimento socioeducativo, como por exemplo, a necessidade de atender às 

cobranças do poder judiciário com relatórios, sínteses e comparecimento nas 

audiências. A equipe é cobrada diariamente a atender às “solicitações” de relatórios 

de acompanhamento e encerramento das medidas de LA e PSC de cada 

socioeducando, sob pena de incorrer no crime de desobediência se não atender 

dentro dos prazos estabelecidos. Por essa razão, parte considerável do tempo de 

trabalho desempenhado pelos profissionais é dedicada à elaboração desses 

documentos. 

Nessa dinâmica, com o quantitativo de socioeducandos para atender, 

encaminhar e acompanhar, muitos ficam sem o devido acompanhamento, como 

podemos observar no relato abaixo. 

 
 
As medidas em meio aberto precisam de mais investimento, que o Estado e 
a Gestão olhem mais por elas. [...] Porque não adianta, o juiz aplica uma 
medida, aí o quê que acontece, esse adolescente passa por uma oficina de 
xadrez, musicalização ou cidadania, e daí ele passa seis meses 
frequentando aquela atividade, aí num outro dia da semana ele vai cumprir 
outra atividade numa instituição pública na comunidade, terminou esses 
seis, sete meses, terminou o tempo da medida, aí se encaminha o relatório 
pra o juiz e esse adolescente vai continuar do mesmo jeito que ele estava 
não se levou em consideração as metas que se propôs a alcançar ao longo 
da medida, não se dialogou com nenhum... Esse adolescente é dependente 
de drogas, mas não foi feito nada de buscar outras possibilidades pra vida 
dele, nada de motivar esse adolescente, então, infelizmente à medida não 
vai surtir efeito nenhum. Esse adolescente existe uma tendência muito forte 
de reincidir. (Entrevista profissional7, 2015). 
 
 

Podemos observar nesta entrevista, mais uma vez a importância de observar 

o acompanhamento do PIA, pois este é elaborado no início do processo 

socioeducativo e “checado” ao término da medida socioeducativa, durante o 

Atendimento Psicossocial Final, como se fosse uma lista de itens que o 

socioeducando deveria obter durante o processo, porém com apoio incipiente. 

Todavia, a equipe também foi capaz de fazer avaliações mais otimistas sobre 

o trabalho desenvolvido e as perspectivas do trabalho, como pode ser observado no 

relato abaixo. 

 
 
O serviço, eu to sentindo que ele vem melhorando aos poucos. Eu to 
percebendo que com essa reestruturação do serviço, tem algumas coisas 
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que eu não concordo realmente, mas tem outras coisas que eu tiro o 
chapéu, dou o braço a torcer, principalmente no que diz respeito nessa 
questão do fortalecimento de vínculos familiar e comunitário, de que o 
adolescente esteja mais próximo da comunidade, de que a equipe esteja ali, 
agora que sejam dadas condições de trabalho pra gente e que a gente 
tenha uma quantidade de adolescentes mínima pra gente trabalhar e não 
uma sobrecarga de trabalho que a gente não vai dar conta em lugar 
nenhum, nem no bairro onde o adolescente reside nem em outro núcleo. Eu 
sinto que aos poucos o serviço vem mudando, tem algumas burocracias 
que realmente a gente não concorda e bate de frente com aquilo. [...] Essa 
articulação com o SESI, com o Sistema ‘S’, e com o IFRN, essa questão de 
cursos, pelo menos é o que vem. (Entrevista profissional7, 2015). 
 
 

Este foi um dos depoimentos onde ficou mais evidente a percepção de 

melhorias e de possibilidades de avanço na política. De acordo com as informações 

obtidas nessa entrevista, em 2015, a equipe do Atendimento Socioeducativo passou 

a dialogar com os CREAS e os CRAS, realizando reuniões com as famílias e 

encaminhando todos os socioeducandos egressos, que concluíram as medidas de 

forma exitosa, para os CRAS de referência dos seus locais de moradia, visando 

garantir a continuidade do acompanhamento familiar por equipes socioassistenciais. 

Além disso, foi realizado um levantamento dos jovens que não possuem 

documentos e será agendado um atendimento prioritário para os socioeducandos 

nos órgãos responsáveis pela confecção dos documentos. Isso representa a 

primeira iniciativa de formalização de uma parceria entre os serviços para 

atendimento prioritário aos jovens, garantindo o direito fundamental de acesso à 

identificação desse público usuário do Sistema Socioeducativo, como prevê a lei. 

 
 
Dá certo, se ele quiser. Não era pra eu tá responsabilizando o adolescente 
e a família dele, mas no Estado que a gente tem hoje, de precarização, todo 
esse contexto de desmonte social nesse país, só organiza sua vida o 
adolescente que quer. Não é esse Estado que deixou esse menino chegar 
onde eles estão hoje, que vai receber ele de volta! Grande parte do êxito da 
vida desses meninos é de responsabilidade deles. Tanto o êxito, quanto o 
fracasso da medida, é de responsabilidade do menino. (Entrevista 
profissional5, 2015). 
 
 

Neste momento da entrevista, evidencia-se o protagonismo do socioeducando 

em seu processo socioeducativo. Ele é o principal elemento na socioeducação. 

Porém não depende exclusivamente dele o sucesso ou o fracasso da medida a ele 

aplicada. Pois, como vimos anteriormente, existe um contexto maior que interfere em 

suas escolhas e influencia nas suas possibilidades de reconhecer e desenvolver, ou 

não, suas capacidades, e isto é essencial no processo de distanciamento deste 
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jovem da conduta delituosa, ou seja, na prevenção de uma reincidência na prática 

de atos infracionais. 

Diante disso, entende-se que o Serviço de Proteção Social a Adolescentes 

em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Natal não tem 

sido capaz de garantir o acesso de forma efetiva, à maioria dos socioeducandos, às 

políticas públicas que compõem o Sistema de Garantia de Direitos, e isso reduz 

consideravelmente sua efetividade no alcance dos objetivos aos quais se propõe.  

Dentre os exemplos que corroboram essa afirmação está a dificuldade de 

acesso ao trabalho, pois aqueles que têm acesso a uma vaga no mercado de 

trabalho, na maioria das vezes não tem conseguido se inserir por meio de uma 

inclusão justa, com salários e contratos formais. Poucos são os casos em que os 

jovens conseguem estágios ou empregos, diferentes de atividades como auxiliar de 

pedreiro, entregador ou vendedor ambulante. 

 Observa-se também que o atendimento socioeducativo tem sua atuação 

limitada pela resistência e pelas deficiências das instituições de ensino para 

trabalhar com o jovem que cometeu ato conflitante com a lei. O encaminhamento 

destes jovens às instituições de ensino, por vezes, são empecilhos para a realização 

da matrícula, principalmente, se o jovem já foi transferido de outra escola, por motivo 

de “comportamento inadequado”. 

Acrescenta-se a isso fatores internos como a equipe reduzida e não 

capacitada, escassez de material, inadequação das estruturas, bem como a 

fragilidade na organização dos registros e das estatísticas, pois não existe um 

profissional dessa área de estatísticas, com orientação para transformar em dados 

quantitativos as informações a respeito das atividades realizadas. 

Todas essas insuficiências, as quais não podem ser confundidas com o 

princípio da Incompletude Institucional, produzem efeitos negativos, reduzindo a 

efetividade da política pública de Atendimento Socioeducativo. Apesar dos esforços 

e empenho dos atores evolvidos, isso ainda não tem sido suficiente para promover 

as necessárias mudanças para a melhoria das condições de vida da maioria dos 

socioeducandos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 A avaliação de uma política pública exige a observação e obtenção de 

informações de diferentes campos, que se relacionam e estabelecem conexões. 

Assim, para avaliar a política de atendimento socioeducativo em Natal, buscou-se 

identificar diferentes aspectos que envolvem a implementação do Serviço de 

Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento das medidas em meio aberto, 

desde a descrição de todo o processo de execução das medidas de Prestação de 

Serviços à Comunidade e de Liberdade Assistida, às relações que são estabelecidas 

com outras instituições que atuam com jovens no município e no estado. 

 Identificamos, nesse processo, que os jovens atendidos pelo sistema 

socioeducativo estão vivendo as mesmas situações de vulnerabilidade e risco que 

os demais jovens no país, principalmente, os negros e pobres. Eles estão sofrendo 

com o extermínio de seus pares e a ameaça de sofrerem da mesma violência. 

Todos os anos é assustador o número de jovens mortos, por armas de fogo ou por 

outras formas de violência letal. 

  O crescimento da comercialização ilegal e do consumo das drogas, 

acompanhados de uma ofensiva conservadora, coloca os jovens, especialmente os 

pobres, na condição de “inimigos dos cidadãos de bem”, o “perigoso” que deve ser 

combatido, encarcerado, “recuperado” ou exterminado. Nessa onda reacionária, 

cresce o movimento pela redução da maioridade penal e os ataques aos direitos 

fundamentais das juventudes brasileiras. 

 Na contramão dessa avalanche, estão as instituições e os atores que 

trabalham com as juventudes, em diferentes políticas, dentre eles, a maioria dos 

profissionais que atuam nas medidas socioeducativas. 

 Estas medidas foram construídas e planejadas em conformidade com os 

direitos estabelecidos na Constituição Cidadã brasileira, em vigor desde 1988. Por 

meio delas, os adolescentes e jovens que praticam atos conflitantes com a lei, têm a 

possibilidade de se responsabilizarem pelos danos causados, em liberdade ou 

privados dela, em unidades diferenciadas do sistema prisional. 

 Entretanto, observa-se que a implementação destas medidas socioeducativas 

não está sendo realizada de acordo com as exigências das normas e leis que 

norteiam o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), 

principalmente na maioria das unidades de internação e semiliberdade, onde os 
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socioeducandos estão sendo submetidos, por todo país, a condições de 

atendimento desumanas e degradantes. 

 No atendimento socioeducativo em meio aberto, as condições são melhores e 

promovem menos violações dos direitos dos adolescentes e jovens, tendo em vista 

que o poder público oferece o atendimento em serviços específicos, constituídos por 

equipes especializadas para acompanhamento, orientação e encaminhamento dos 

socioeducandos e suas famílias, visando o atendimento de suas demandas, para 

que possam melhorar suas condições de vida e ter mais acesso às “oportunidades 

sociais”. 

Busca-se com isso, o aumento das capacidades dessas famílias, tendo como 

referência a garantia de convivência familiar e comunitária, escolarização, acesso à 

saúde, segurança alimentar, condições de inserção dignas no mercado de trabalho, 

profissionalização, dentre outros aspectos da vida em sociedade e do exercício da 

cidadania. 

Com base nesses objetivos deve estar pautado o trabalho desenvolvido pelo 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto de Natal. Este Serviço foi implantado em 2007 e 

permanece em constante processo de implementação, sofrendo mudanças e 

adequações de acordo com cada período político e institucional da Secretaria 

Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), gestora do Serviço no 

município. 

Para viabilizar uma compreensão global do trabalho realizado no atendimento 

socioeducativo, foram entrevistados diferentes atores, os jovens, os profissionais e 

até gestores externos de outras instituições que atuam no estado com a juventude. 

Dessa forma, foi possível construir um panorama do serviço e identificar as 

diferentes concepções que estes atores possuem a respeito desse Serviço. 

 Foram utilizados indicadores relacionados à qualidade de vida e bem-estar 

das pessoas atendidas, que auxiliassem na avaliação das mudanças promovidas 

nas condições de vida dos jovens socioeducandos, durante e após a aplicação da 

medida socioeducativa. Dessa maneira, foi possível identificar a relação de 

causalidade entre as mudanças promovidas nas vidas desses jovens e a política de 

atendimento socioeducativo. 

 Evidenciaram-se inúmeras fragilidades no processo de aplicação e 

acompanhamento das medidas de PSC e LA, mas a maioria de ordem de Gestão 
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pública do serviço e de funcionamento das políticas públicas que devem compor a 

rede do Sistema de Garantia de Direitos (SGD). Observa-se que, diante das 

condições encontradas, não se pode afirmar que a política de Atendimento 

Socioeducativo, construída e aprovada nacionalmente é efetiva, pois ainda é preciso 

percorrer um longo caminho para que se possa afirmar que essa política está sendo 

implementada de acordo com o que determina as leis e resoluções vigentes. 

 Todavia, considerando o que tem sido executado, as atividades realizadas, as 

oficinas ofertadas, as parcerias construídas, a estrutura oferecida, o material 

disponível, as condições de trabalho dos profissionais e, principalmente, a frágil e 

incipiente atenção da rede de atendimento aos jovens, constituída pelas demais 

políticas públicas que integram o Sistema de Garantia de Direitos, entende-se que a 

efetividade desse Serviço tem sido comprometida, diante do razoável alcance do 

êxito da socioeducação. 

 O Atendimento Socioeducativo em Natal necessita de melhor estruturação, 

desde as instalações físicas à composição das equipes, formação continuada e 

direcionada à atuação dos profissionais junto aos socioeducandos, maior e melhor 

articulação da rede de atendimento envolvendo todas as políticas públicas, que 

devem manter interface com o Sistema Socioeducativo.  

Portanto, é primordial o envolvimento de toda a sociedade na atenção aos 

jovens socioeducandos, para que possam superar as vulnerabilidades e privações 

vivenciadas por eles, contribuindo para a prevenção do cometimento de novos atos 

conflitantes com a lei, reduzindo assim, os índices de violência que atinge a todos, 

oportunizando a construção de novas trajetórias de vida a estes jovens. 
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ANEXO A – Fachada do Serviço de Medidas Socioeducativas de Natal 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO B – Imagens das Atividades e Produtos dos Jovens em MSE 
 
– Registro dos filtros dos sonhos confeccionados pelos jovens da medida de 
LA (abril de 2015). 
 

 
 

– Telas produzidas pelos jovens na Medida de LA 

 

 
 



 
 

– Atividade dos jovens na LA – colagem e reflexão sobre o cotidiano. 

 

 
 

 



 
 

ANEXO C – Instituições das Gestoras Entrevistadas 

 

– Fachada da Secretaria Extraordinária de Juventude do RN 

 

 
 

- 1ª Vara da Infância e Juventude – Sala do Serviço Social 

 

 



 
 

ANEXO D – Mapa das 10 Zonas de Proteção Ambiental de Natal.

 

Fonte: Natal, 2014, p.42. 

 
 



 
 

 

ANEXO E – Plano Individual de Atendimento 



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APÊNDICE A – Ficha de Identificação dos jovens do Grupo Focal 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

Discente: Viviane Rodrigues Ferreira 

 

 

GRUPO FOCAL COM JOVENS EM MSE DE LA E PSC 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Idade:  

Cor:  

Bairro onde mora: 

Estado Civil:         Solteiro (   )     União Estável (   )      Casado (   )    

Filhos: Sim (   )            Não (   ) 

Escolaridade: ________ (ano)                             Estudando: Sim (   )    Não (   ) 

Documentação: Certidão de Nascimento (   )             RG (   )                   CPF (   )   

                           Carteira de Trabalho (   )        Título de Eleitor (   )     Reservista (   ) 

Trabalho:     Trabalho informal (    )        Trabalho formal (   )    

                    Desempregado (   )             Não procura trabalho (   )       

                    Nunca trabalhou, mas está procurando emprego (   ) 

Medida Socioeducativa:       LA (   )                 PSC (   )              LA+PSC (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista do Grupo Focal 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
Discente: Viviane Rodrigues Ferreira 

 
GRUPO FOCAL COM JOVENS EM MSE DE LA E PSC 

 

Data: ______/_______/_________. 

Local: _______________________________________________________________ 

Grupo:________________________________________________________________ 

 

ROTEIRO 

 

 Questões sobre a juventude (construir um painel com imagens que 

representem as questões abaixo): 

1. O que ser jovem para você? 

2. Fale sobre o lugar onde mora; 

3. Você já sofreu algum tipo de violência? 

4. Você já sofreu discriminação ou preconceito? Qual o motivo? 

 

 Acesso às Políticas Públicas 

- Antes da MSE 

1. Estudava? Se não, por quê? 

2. Recebia Bolsa Família? Se não, por quê? 

3. Tinha acesso ao posto de saúde? Se não, por quê? 

4. Trabalhava? Se não, por quê? 

5. Praticava esporte ou tinha alguma atividade de lazer? Se não, por quê? 

 

- Durante a MSE 

1. Foi encaminhado(a) para a escola ou foi incentivado(a) a continuar estudando? 

2. Foi encaminhado(a) ao Cadastro Único (Bolsa Família) 



 
 

3. Teve acesso ou foi encaminhado(a) a algum serviço de saúde (ESF, CAPS, 

Serviços de odontologia)? 

4. Foi encaminhado(a) ao mercado de trabalho? 

5. Foi incentivado(a) ou encaminhado(a) a praticar esporte ou alguma atividade 

de lazer? 

 

 Sobre a efetividade do processo socioeducativo: 

 

1. Como você avalia a medida socioeducativa (acolhimento, atividades que 

participa)? 

2. O que você aprendeu com a medida socioeducativa?  

3. A MSE contribuiu para você pensar um projeto de vida? 

4. A MSE contribuiu para desenvolver suas habilidades (e expandir as suas 

capacidades)? De que forma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE C – Roteiro de Entrevista com a Equipe do SMSE de Natal 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
Discente: Viviane Rodrigues Ferreira 

 

ENTREVISTA COM A EQUIPE DO SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

DE NATAL 

 

Data: ______/_______/_________. 

Local: __________________________________________________________ 

 

ROTEIRO DE ENTRVISTA 

 

1. Identificação – nome, formação, idade, tempo de serviço nas Medidas 

Socioeducativas em meio aberto e experiência profissional; 

2. Na sua opinião, o que significam as medidas socioeducativas em meio 

aberto? 

3. Você participou de alguma formação/capacitação para atuar no SMSE? 

4. Qual é o maior desafio no trabalho com os jovens em cumprimento de MSE? 

5. Na sua opinião, qual é o maior desafio para o jovem em cumprimento de 

MSE? 

6. O jovem que cumpre MSE sofre algum tipo de preconceito? Qual? 

7. Durante o cumprimento da medida socioeducativa, o socioeducando tem 

acesso a alguma política pública? Quais? 

8. Na sua opinião, as Medidas socioeducativas contribuem para expandir as 

capacidades dos socioeducandos? De que forma? 

9. Como você avalia o Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de 

Natal? 

10. Faça considerações finais sobre possibilidades de melhoria do SMSE. 


