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ESCRITORES DA LIBERDADE 

 

 

O medo, o receio, o respeito de uma raça 

A mentira, a verdade, o caçador e a caça 

As guerras, as gangues, pensamentos infames 

O ar, a dor, o ardor de um homem 

Silêncio, o tempo já se esgotou 

A morte, um tiro, quem morreu?, quem matou? 

Um inimigo, a fome, a perca de um amigo 

Um cadáver, uma arma, levei a culpa por isso 

Uma garota, um sorriso e marcas no corpo 

Aprender, aceitar, cada um tem seu gosto 

Aqui dentro, alunos numa sala de aula 

Lá fora heróis, desviando de balas 

Ninguém liga se arrisco minha vida todo dia 

Eu vivo da prática e não da teoria 

Respeite os seus, protejo os meus 

Negros, brancos, latinos, Judeus 

Deus, a salvação que todos têm 

Pedidos e orações, pra que tudo saia bem 

Uma turma, um refúgio, uma professora 

Histórias reais, que valem mais que qualquer coisa 

Mudanças, crianças adultas 

Que nos ensinam a amar, mesmo a vida sendo dura 

Cada momento, instante, cada ato 

Retratam suas vidas em pequenos relatos 

Me fazem pensar e parar de reclamar 

Muitos já lutaram, pra essa guerra acabar 

Escritores que usaram sua própria voz 

Ensinaram que todos os dias somos heróis 

Falsidade, crueldade, maldade, orfandade 

Humildade, dignidade, igualdade, verdade 

Buscamos nosso futuro, fazemos nossa parte 

Isso nos torna, "Escritores da Liberdade". 

 

                               Miguel Jerônimo (2013, s/p.) 



RESUMO 

 

O referido trabalho objetiva analisar aspectos da vida dos adolescentes, autores de ato infracional, 

após o cumprimento das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (Liberdade Assistida – LA e 

Prestação de Serviços à Comunidade – PSC) no município do Natal/RN em 2010. Desse modo, 

torna-se necessário situar e considerar as determinações sociohistóricas que permeiam a vida desses 

sujeitos, apreciando os aspectos econômicos, sociais, políticos e históricos. Entendemos que esses 

sujeitos vivenciam inúmeras expressões da Questão Social, tais como: ausência de oportunidades, 

violência, desemprego, dentre outras, num contexto de redução das ações do Estado para com o 

social, e ínfimo investimento em políticas públicas. Desse modo, a referida análise buscou 

apreender tais determinações na vida desses adolescentes, hoje jovens, e teve como objetivo 

principal conhecer esses sujeitos e analisar a situação familiar, socioeconômica e política desses, 

após o cumprimento das medidas socioeducativas; bem como, apreender a inserção na vida escolar 

e no mercado de trabalho. Para tanto, utilizamos como percurso metodológico pesquisa 

qualiquantitativa, utilizando como procedimento 4 (quatro) entrevistas semiestruturadas, análise 

de 9 (nove) processos, configurando assim, pesquisa documental, por meio da análise de relatórios, 

processos e fichas de acompanhamento. O universo da análise foram os adolescentes que 

cumpriram medidas socioeducativas em meio aberto no município do Natal/RN. A amostra foi de 

9 (nove) jovens, que acompanhamos durante o estágio curricular obrigatório, no período da 

graduação em Serviço Social na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2010.  O recorte 

temporal da pesquisa se deu entre 2010 – 2014.  Os resultados desse estudo indicam que a solução 

para os problemas de violência não é a redução da maioridade penal. É necessário que sejam 

efetivadas ações no sentido de garantir direitos e de possibilitar outras condições de vida as crianças 

e adolescentes, pois, na verdade, a sociedade vivencia uma tendência à regressão de direitos. 

Apreendemos também que os jovens entrevistados, apesar de todas as dificuldades, como: baixa 

escolaridade, acesso ao mercado de trabalho, baixa renda, entre outras, compreendem as Medidas 

Socioeducativas como um divisor de águas nas suas vidas, pois, não praticam mais atos ilícitos, 

buscam uma vida melhor, tem sonhos e planos para o futuro, e seguem escrevendo suas histórias. 

 

Palavras – Chave: Adolescente. Ato Infracional. Medidas Socioeducativas. Família.  Trabalho. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Such work aims to analyze aspects of the lives of adolescents, authors of Infraction, after 
completion of the Socio-Educational Measures in Half Open (Probation - LA and Services to the 
Community - PSC) in the city of Natal / RN in 2010. Thus, it become necessary to point out and 
consider the socio-historical determinations that permeate the lives of these young men, estimating 
the economic, social, political and historical aspects. We understand that these individuals 
experience numerous expressions of Social Issues, such as lack of opportunities, violence, 
unemployment, among others. In the reduction context of the State actions for the social, and  
investments negligible in public policies. Thus, the research aimed to identify such determinations 
in the lives of adolescents, young people today, and aimed to know these adolescents and analyze 
the family situation, socio-economic and political these, after completion of educational measures; 
and to evaluate the inclusion in school life and in the labor market. Therefore, we used as a 
methodological way the qualiquantitative research, using the procedure of 4 (four) semi-structured 
interviews, 9 (nine) analysis processes by configuring so documentary research, through the 
analysis of reports, processes and monitoring documents. The universe of analysis went  
adolescents who fulfilled socio-educational measures in liberty in the city of Natal / RN. The 
sample consisted of nine (9) young, that we follow during the mandatory curricular training, in the 
period of graduation in Social Work at the Federal University of Rio Grande do Norte, in 2010. 
The time frame of the research took place between 2010 - 2014. The results of this study indicate 
that the solution to problems of violence is not the reduction of criminal majority. It is necessary 
to take actions in ensuring rights and allow other living conditions to the children and adolescents, 
because, in fact, in the society there is a tendency to  regression of rights.  We learn that,  despite 
all the difficulties, as: low education, access to the labor market, low income, among others, young 
people interviewed understand the Socio-Educational Measures such as a watershed in their lives, 
because, they do not practice more illicit acts, they seek a better life, they have dreams and plans 
for the future, and they continue writing their histories. 
 

Keywords: Adolescent. Infrigement Act. Socio-Educational Measures. Family. Work.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse em estudar a temática dos adolescentes autores de ato infracional surgiu no 

decorrer de todo o processo de formação profissional iniciado na graduação em Serviço Social, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN no ano de 2007, por meio de algumas 

discussões em sala de aula e leitura de textos referentes ao assunto, assim, fomos descobrindo esse 

universo tão complexo e que se tornou aos poucos um objeto de estudo que nos instiga a cada dia. 

Porém, foi durante o estágio curricular obrigatório que nos aproximamos e percebemos a 

necessidade de explorar e conhecer mais sobre a temática. 

O estágio curricular obrigatório ocorreu no Programa de Execução de Medidas 

Socieducativas em Meio Aberto – PEMSEMA, na cidade do Natal/RN, no período de 03 de março 

a 21 de dezembro de 2010. Esse momento de aproximação com a realidade dos adolescentes e suas 

famílias foi primordial para nossa formação profissional, além de um espaço ímpar para 

compreendermos as nuances desse objeto. Durante esse período ocorreu uma maior apreensão do 

sistema socioeducativo (desde o processo de julgamento e desígnio da medida socioeducativa até 

o cumprimento desta), do trabalho com os adolescentes, por meio da participação em audiências, 

oficinas e atendimentos que evidenciaram as inúmeras dificuldades e barreiras, mas também as 

diversas possibilidades de atuação e de garantia de direitos. 

No decorrer do estágio, tivemos a oportunidade de apreender mais sobre o universo dos 

adolescentes autores de ato infracional. Confessamos que, muitas vezes, chegávamos em casa 

impressionadas diante de algumas situações que, por vezes, nos deparávamos. Situações de 

desrespeito aos direitos dos adolescentes que, muitas vezes, eram tratados de forma desumana, 

como futuros “bandidos”, sem considerar a história de negação de direitos básicos, a que foram 

submetidos e que gera em parte dos adolescentes, revolta, acessos de raiva, ações de transgressões.   

Nesse período, foram elaborados vários documentos, dentre eles o projeto de pesquisa 

intitulado “Mães presentes, filhos acompanhados: a importância da família no cumprimento das 

medidas socioeducativas junto aos adolescentes do PEMSEMA” (ARAÚJO, 2010), o qual 

fundamentou teoricamente a elaboração de um projeto de intervenção desenvolvido na instituição. 

Foi nesse momento que tivemos maior contato com alguns dos adolescentes que cumpriam 

medidas socioeducativas e seus familiares, e um dos períodos primordiais foi o de intervenção, 
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quando por meio do referido projeto, criamos um grupo formado por mães e responsáveis1 desses 

adolescentes, com o objetivo de uma maior interação com os adolescentes e suas famílias, bem 

como, de proporcionar um espaço de socialização e informação sobre alguns direitos e sobre as 

medidas socioeducativas.  

Dessa experiência resultou a elaboração do trabalho de conclusão de curso – TCC, 

intitulado: A importância da família no acompanhamento das medidas socioeducativas junto aos 

adolescentes do Programa de Execução de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - PEMSEMA 

da cidade do Natal/RN (ARAÚJO, 20112).   

Assim, por meio do trabalho de intervenção no grupo criamos certo vínculo com as mães 

desses adolescentes que estavam em cumprimento de medida socioeducativa em 2010, e estas 

mães, que formaram um grupo de 9 (nove) mulheres, tornaram-se a amostra para a pesquisa que 

resultou na elaboração do nosso TCC. Durante a elaboração do trabalho pudemos conhecer melhor 

a realidade dessas famílias, pois, para a coleta de dados de pesquisa realizamos diversas visitas e 

através destas, pudemos apreender um pouco sobre a vida dessas famílias.  

A maioria das famílias que entrevistamos era chefiada por mulheres, que necessitavam 

sair de casa para trabalhar e garantir o sustento de seus filhos e, ás vezes, a família inteira. Muitas 

com um grau mínimo de estudos sobreviviam com salários ínfimos, resultado da inserção em 

trabalhos informais e precarizados, sem acesso aos direitos trabalhistas (ARAÚJO, 2011). Esse foi 

um período rico e de crescente aproximação com esses sujeitos. A oportunidade de estarmos em 

seus lares e conhecer um pouco da história de vida dessas mulheres que cuidam sozinhas de seus 

filhos, foi fundamental e importante. 

Em Natal, as medidas socioeducativas em meio aberto que compreende as medidas de 

Liberdade Assistida - LA e Prestação de Serviços à Comunidade - PSC3 são executadas pelo 

município por meio do Serviço de Proteção ao Adolescente em Cumprimento de Medidas 

Socioeducativas de Liberdade Assistida - LA e Prestação de Serviços à Comunidade - PSC da 

                                                           
1 O grupo foi formado majoritariamente por mães dos adolescentes pelo fato de poucos terem contato e convivência 
com os genitores, e a minoria contactada alegou ser essa uma responsabilidade da mãe. Este fator expõe mesmo que 
sumariamente uma relação de gênero que não cabe aqui ser discutida. 
2 Sob orientação da professora Dra. Erlane Bandeira. 
3 No que tange aos adolescentes autores de ato infracional, foi estabelecido vários parâmetros para a apuração do ato 
infracional, assim como também, criado as medidas responsabilizadoras, sendo estas denominadas de Medidas 
Socioeducativas. Existem seis medidas com caráter sancionatório e socioeducativo, a saber: advertência, obrigação de 
reparar o dano, prestação de serviços à comunidade - PSC, liberdade assistida - LA, inserção em regime de 
semiliberdade e internação (BRASIL, 2008, p. 36-37). 
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cidade do Natal/RN, quando criado este era denominado de Programa de Execução de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto - PEMSEMA. 

O PEMSEMA, foi municipalizado (criado) no ano de 2007, como o programa responsável 

por todo processo de execução das medidas socioeducativas de LA e PSC no município do Natal. 

No entanto, através da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 passou a ser um serviço, 

tendo sua nomenclatura alterada, em 2011, para Serviço de Execução de Medidas Socioeducativas 

em Meio Aberto – SEMSEMA e atualmente, é denominado de Serviço de Proteção ao Adolescente 

em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de LA e PSC da cidade do Natal/RN. Passou, 

portanto, a ser um serviço que executa as medidas socioeducativas em meio aberto em 

conformidade com as requisições das Varas de Infância e Juventude, atendendo todas as áreas 

administrativas da cidade do Natal/RN. A alteração não foi apenas de nomenclatura, mas mudou 

significativamente o trabalho realizado na instituição, algo que será abordado posteriormente. 

Desse modo, após a conclusão da graduação em Serviço Social no final de 2011, 

trabalhamos durante o ano de 2012 em um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, no 

município de Pureza/RN, com as mais variadas demandas, porém, nunca nos distanciamos 

completamente do nosso objeto de estudo, e mesmo não atuando diretamente com adolescentes 

autores de ato infracional nosso interesse em estudar e apreender mais sobre esse objeto de estudo 

permaneceu. Assim, no ano de 2013, ao ingressarmos no mestrado em Serviço Social optamos por 

continuar a estudar sobre o assunto e isso nos levou ao desejo de nos aproximarmos ainda mais, na 

busca para conhecer como está à vida dos adolescentes acompanhados por nós, filhos dessas 

mulheres, que já cumpriram medidas socioeducativas de LA e PSC no Serviço de Proteção Social 

ao Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de LA e PSC da cidade de 

Natal/RN. Saber como estes se encontram depois de mais de 4 (quatro) anos após o cumprimento 

das medidas socioeducativas, como estão suas mães e familiares? 

Diante disto, foram surgindo várias inquietações que passaram a nos acompanhar 

cotidianamente: Quem são os adolescentes egressos? O que fazem? O que pensam sobre as medidas 

socioeducativas? Como foi a vida antes e depois das medidas socioeducativas? As medidas 

socioeducativas proporcionaram alguma mudança na vida dos adolescentes, que hoje são jovens?  

Falar sobre adolescência e juventude atualmente suscita várias inquietações, 

questionamentos e conceitos. Assim, frente aos dados e argumentos apresentados, consideramos 

importante estudar a problemática do adolescente autor de ato infracional, para refletirmos acerca 
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das políticas sociais de atendimento, bem como, para proporcionar visibilidade a uma questão que 

permanece velada diante da sociedade onde impera as concepções de senso comum, que 

culpabilizam os adolescentes autores de ato infracional e suas famílias, e acreditam que a solução 

para os problemas de violência e criminalidade é apenas por meio da redução da maioridade penal. 

Desse modo, a importância acadêmica desta pesquisa está no fato de que, além de desmistificar 

tais questões apresentando as determinações sociohistóricas, econômicas e políticas é fundamental 

também para contribuir com um acervo amplo e rico de discussão, refletindo sobre os adolescentes 

autores de ato infracional, como sujeitos de direitos e construtores da sua própria história. Partindo 

deste contexto, elucida-se, assim, a importância da realização desta. 

De acordo com a Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, art. 2º 

“considera-se criança, a pessoa de 0 (zero) até 12 (doze) anos de idade incompletos, e adolescentes 

aquela entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade” (BRASIL, 2008). Ou seja, o ECA determina 

essa fase da vida como relacionado a faixa etária. A Organização Mundial de Saúde – OMS4 

estabelece que, adolescente é o indivíduo que se encontra na faixa etária entre 10 (dez) e 19 

(dezenove) anos de idade. No entanto, a compreensão desse período da vida vai além da faixa 

etária, compreende também as concepções culturais, sociais e ideológicas. Em contraponto, a Lei 

nº 12.852, 5 de agosto de 2013 que institui o Estatuto da Juventude5 , afirma: art. 1 - 1º§ são 

consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade 

(BRASIL, 2013). O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE utiliza como parâmetro 

de pesquisa para a juventude a faixa etária entre 15 (quinze) e 24 (vinte e quatro) anos. Enfim,  

 

Adolescência constitui um processo fundamentalmente biológico durante o qual 
se acelera o desenvolvimento cognitivo e a estruturação da personalidade. Já o 
conceito juventude resume uma categoria essencialmente sociológica, que remete 
ao processo de preparação para o indivíduo assumir o papel de adulto na 
sociedade, tanto no plano familiar quanto no profissional, isto é, tanto na produção 
quanto na reprodução da vida humana (WAISELFISZ, 2014, p. 5). 

 

Nesse contexto, adotamos nesse estudo a definição da faixa etária estabelecida no ECA, 

dos 12 aos 18 anos de idade, por ser essa considerada nos diversos documentos por nós utilizados. 

                                                           
4 Dados da Organização Mundial de Saúde – OMS. Disponível em: http:<// www.who.int>. Acesso em: 20 jan. 2014. 
5 A Lei nº 12.852/2013 Art. 1o   institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e 
diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE. Disponível em:< 
http:<//www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm>. Acesso em: 20 jan. 2014. 
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No Brasil, de acordo com alguns estudos e estatísticas entre os anos de 1940 a 1996 houve um 

aumento do segmento populacional com essa faixa etária, que era de 8,2 milhões passando para 

31,1 milhões, respectivamente. Porém, nos últimos anos constatou-se um declínio desse 

crescimento, e o aumento da população idosa6. Nesse sentido, é importante destacarmos que tal 

fato tem ocorrido principalmente com os números elevados de homicídios de adolescentes e jovens 

brasileiros a cada ano. O que referencia o Mapa da Violência 2014,  

 

Segundo as recentes estimativas populacionais, para o ano de 2012 o País contava 
com um contingente de 52,2 milhões de jovens na faixa dos 15 aos 29 anos de 
idade. O quantitativo representa 26,9% do total dos 194,0 milhões de habitantes 
projetados para o País pela mesma fonte. Essa participação juvenil já foi maior 
[...] Na década 2002/2012, o número total de homicídios registrados passou de 
49.695 para 56.337, o que representa um incremento de 13,4% [...] Os 52,2 
milhões de jovens que o IBGE estima que existiam no Brasil em 2012 
representavam 26,9% do total da população. Mas os 30.072 homicídios de jovens 
que o Datasus registra para esse ano significam 53,4% do total de homicídios do 
país, indicando que a vitimização juvenil alcança proporções extremamente 
preocupantes (WAISELFISZ, 2014, p. 12 – 33 - 41). 

 

No entanto, o que buscamos afirmar a partir de tais informações é que a adolescência e 

juventude é algo mais que apenas uma demarcação de faixa etária e um período de transição da 

infância para fase adulta, e que a mesma está sofrendo os reflexos da violência. Concordamos com 

Brum (2012, p.31), quando afirma que esse período não seria uma etapa natural e, sim, uma 

produção histórica discursiva, que resulta de toda estrutura socioeconômica, cultural e de 

organização social. Nesse sentido, a categoria juventude simboliza “os dilemas da 

contemporaneidade”. 

 

A “juventude”, por suas características, sua perplexidade e ambivalência, que 

alterna dúvida e construção de certezas, manifesta momentos de desequilíbrio e 

descontentamento, e assim surge como categoria propícia para simbolizar os 

dilemas contemporâneos. Nos jovens, o desejo de experimentar o novo está 

acompanhado por incertezas, pela avidez de conhecimentos, pelo espanto e 

indefinições cotidianas de uma realidade que, simultaneamente, atrai e atemoriza. 

A juventude catalisa as tensões sociais como também as exterioriza, tornando-se 

vitrine de conflitos sociais (FEFFREMANN, 2013, p.69). 

                                                           
6 Dados estatísticos consultados a partir do site oficial do IBGE. Disponível em: http:<// www.ibge.gov.br>. Acesso 
em: 18 fev. 2014. 
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Assim, pensar a adolescência e juventude exige uma compreensão de sua inserção na 

sociedade capitalista contemporânea, ou seja, é necessário apreender a totalidade, na qual está 

inserida. Nossa pretensão em abordar o conceito de juventude é que nossos sujeitos de pesquisa 

eram adolescentes em 2010, quando estavam em cumprimento de medidas socioeducativas, porém, 

após 4 (quatro) anos após esse período, são atualmente jovens. 

O que para nós representa um desafio refletir/analisar sobre as particularidades que 

assume o adolescente e/ou jovem autor de ato infracional. Segundo Sartório (2006, p. 4) este 

“refere-se ao adolescente a quem se atribuiu autoria de ato infracional”, e ato infracional é a conduta 

descrita como crime ou contravenção penal (art. 103, lei 8.069/90). 

 Concordamos que “o ato infracional é uma realização histórica que não começa nem 

termina no adolescente, é uma construção política do Estado e tem raízes nas políticas econômicas 

e sociais” (NICODEMOS, 2006, p.82). Assim,  

 

Não acreditamos que a juventude seja produtora de violência. As novas gerações, 
mais que fatores determinantes da situação de nossa sociedade, são um resultado 
da mesma, espelho onde a sociedade pode descobrir suas esperanças de futuro e 
também seus conflitos, suas contradições e, por que não, seus próprios erros 

(WAISELFISZ, 2014, p. 4). 
 

Trata-se portanto, de uma expressão da Questão Social e, nesse sentido, tal realidade é 

resultado de “desigualdades econômicas, políticas e culturais das classes, mediatizadas por 

disparidades de gênero, características étnico-raciais, e formações regionais” (IAMAMOTO, 2001, 

p.26). As manifestações mais imediatas da Questão Social são: forte desigualdade, desemprego, 

fome, doenças, penúria, dentre outras, pois, a cada dia surgem várias de suas expressões. 

Concordamos com Netto (2000) quando afirma que a Questão Social é produzida, cotidianamente 

pelo desenvolvimento capitalista, sendo determinada pela relação capital/trabalho.  

Com o passar dos anos, e a complexificação da sociedade, torna-se ainda mais evidente o 

acirramento da Questão Social, que tem gerado inúmeras expressões. Exemplo disto são os casos 

de abuso sexual, homofobia, trabalho e educação precária, desemprego em massa, todos os tipos 

de violência (moral, física, mental etc.), até a negação de direitos básicos, tais como, saúde, 

educação, moradia, lazer, dentre outros. Assim a temática dos adolescentes autores de ato 

infracional também se insere neste quadro de agudização da Questão Social. Trata-se de uma de 
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suas das inúmeras expressões da Questão Social porque está imersa na realidade sociohistórica de 

contradições geradas na relação capital/trabalho.  

No Brasil, historicamente, o tratamento dado a crianças e adolescentes da classe 

trabalhadora empobrecida mesclou, quase sempre, medidas de repressão e assistência, com 

predomínio da primeira. Contudo, após a aprovação da Constituição Federal de 1988 e 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em 1990, que estabeleceram 

parâmetros para o respeito e garantia de direitos a crianças e adolescentes brasileiros, o Estado 

brasileiro vem adotando uma séria de medidas, ações, programas e serviços. O local no qual 

estagiamos durante a graduação em Serviço Social, no Programa de Execuções de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto no Município do Natal/RN, no ano de 2010, conforme já 

mencionamos anteriormente, é um desses serviços que lida diretamente com adolescentes autores 

de ato infracional e suas famílias, durante o cumprimento de medidas socioeducativas, onde 

pudemos nos aproximar do nosso objeto de estudo e, consequentemente, lócus onde surgiram 

diversas das nossas questões e inquietações. 

Desse modo, para tentar dá respostas a tais questões, o presente estudo procurou analisar 

e conhecer o universo social dos adolescentes autores de ato infracional e suas famílias após o 

cumprimento das medidas socioeducativas, na perspectiva de apreender como está à vida dos 

jovens.  Nesse sentido, a referida pesquisa teve como objetivo geral conhecer e analisar a situação 

familiar, socioeconômica e política dos jovens autores de ato infracional, após o cumprimento das 

medidas socioeducativas. Os objetivos específicos, por sua vez, foram:  

 

 Construir o perfil dos jovens autores de ato infracional que cumpriram 
medidas socioeducativas em meio aberto no Serviço de Proteção Social a 
Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de LA e PSC da 
cidade de Natal/RN; 
 Analisar a inserção na vida escolar e no mercado de trabalho; 
  Apreender alguns aspectos da vida familiar e participação política dos 

jovens; 

 

O universo da pesquisa foram os adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas 

em meio aberto no período de março a dezembro de 20107 no município do Natal/RN. A amostra 

                                                           
7 A escolha deste período de tempo se justifica por ter sido este o momento de inserção no estágio curricular obrigatório 
no Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de LA e PSC da cidade 
de Natal/RN, bem como, de acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.  
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diz respeito a 9 (nove) jovens egressos do Serviço de Proteção Social a Adolescente em 

Cumprimento de LA e PSC da cidade do Natal/RN residentes nas diferentes zonas administrativas 

do município do Natal/RN, os quais tivemos maior contato durante o período do estágio curricular 

obrigatório, pois, sua mães e responsáveis participaram do nosso projeto de intervenção já 

mencionado. A presente escolha foi intencional, por considerá-la representativa e significante, visto 

que, não é a quantidade que irá representar a qualidade da análise, e consideramos significante pela 

proximidade que tivemos com os sujeitos, o que torna-se um fator a ser considerado na busca por 

uma maior aproximação ao objeto de estudo. 

O percurso metodológico utilizado, foi pautado em uma abordagem qualiquantitativa por 

considerarmos mais adequada para tratar da complexidade do nosso objeto de estudo, que 

compreende a análise da vida dos adolescentes autores de ato infracional após o cumprimento das 

medidas socioeducativas. Assim, a fase quantitativa ocorreu durante a produção e coleta de dados 

para a construção do perfil dos adolescentes, assim, como para apresentar um retrato do Sistema 

Socioeducativo brasileiro. Por sua vez, a fase qualitativa compreendeu a análise de categorias, essa, 

“pode descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais” (RICHARDSON, 2008, 

p. 80). E segundo Minayo (2009), a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares, 

pois, trata de uma realidade que não pode ou não deve ser quantificada, trabalhando com o universo 

dos significados. Nesse sentindo, o uso da abordagem qualitativa foi fundamental por possibilitar 

conhecer mais profundamente os sujeitos objeto da pesquisa.  

Portanto, aliada a abordagem qualiquantitativa, a pesquisa foi também, documental por 

meio da análise de processos, relatórios de acompanhamento de conclusão da medida 

socioeducativa8, fichas de atendimento e Plano Individual de Atendimento – PIA, descritiva e 

explicativa, na qual as variáveis foram as categorias utilizadas na problematização9, utilizando 

fontes primárias e secundárias, tendo como fonte de dados o banco de informações do serviço. 

Estipulamos um período entre os anos de 2010 a 2014, que compreende o período de realização do 

estágio obrigatório, momento de nosso primeiro contato com os adolescentes autores de ato 

infracional, até a realização dessa pesquisa, em 2014. Nesse lapso de tempo, apresentaremos o 

perfil dos 9 (nove) jovens que cumpriram medidas socioeducativas, de modo a destacar, como 

                                                           
8 Roteiro para análise de documentos no apêndice A. 
9 A metodologia utilizada para escolha das categorias foi a mista, posto que, estas já foram selecionadas no início, mas 
foram modificadas em função da análise da realidade (LAVILLE, 1999, p. 219).  
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estavam em 2010 e como estão em 2014, no que tange a alguns aspectos desse perfil, a saber: idade, 

estado civil, escolaridade, relações de trabalho entre outros. Também no decorrer do estudo, será 

apresentado o perfil dos adolescentes que estavam em cumprimento de medida socioeducativa nos 

anos de 2013 e 2014, para analisarmos o que se assemelha e diferencia entre eles.  

Utilizamos ainda a entrevista semiestruturada10 com os jovens que cumpriram medidas 

socioeducativas, porém, este serviu mais como um fio condutor, e à medida que não atendia nosso 

objetivo a questão era reformulada. Para a realização da entrevista foi utilizado como apoio o uso 

de gravador mediante autorização, bem como, a transcrição das fitas. Depois de transcritas, o 

material ficará sob nossa responsabilidade por um período de cinco anos, estando resguardado todo 

sigilo.  

Vale salientarmos que anterior a isso, a pesquisa passou pela avaliação e aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa, foi também requisitada uma autorização por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, junto aos jovens entrevistados para a apresentação dos 

resultados alcançados, com o intuito de respeitar a autonomia e liberdade destes11. Assim, para 

manter em sigilo a identidade dos sujeitos envolvidos na pesquisa foram criados pseudônimos, 

especificamente, nomes de autores brasileiros12, romancistas e poetas, e que fazem parte, em sua 

maioria, da Academia Brasileira de Letras. Tais autores escolhidos trazem em suas obras análises 

e reflexões importantes acerca dos problemas sociais, mas, não só, também abordam sobre a vida 

e seus diversos aspectos: amor, amizade, pobreza, poder, etc. Isso se deu de forma intencional para 

fazer menção a esses jovens que vem de uma trajetória de negação de diretos e de diversas 

contradições, estigmas e preconceitos, mas que mesmo diante de tantas adversidades, são autores 

de suas próprias histórias. 

No decorrer do trabalho também estão imagens que dividem os capítulos, pensadas por 

nós, mas criadas e desenhadas pelo artista Ed Oliveira, que gentilmente aceitou nossa ideia, no 

intuito de representar a vida desses sujeitos/autores entrevistados, com as diversas nuances de suas 

vidas, e a trajetória por eles vivida, antes, durante e após o cumprimento das medidas 

socioeducativas, foi uma forma de mostrarmos o movimento e dinâmica por eles vivenciada, assim 

como para dar mais vida ao trabalho. 

                                                           
10  Formulário semiestruturado para realização da entrevista, no apêndice B. 
11 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no apêndice C. 
12 É válido destacarmos que no decorrer do trabalho os nomes dos sujeitos entrevistados estão em itálico. 
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Consideramos importante destacar que “as entrevistas parecem apontar para o contrário 

daqueles que defendem o mito da impunidade dos adolescentes, o momento é doloroso e faz 

repensar, nos casos entrevistados a situação vivida. A maioria relata o momento com muita tristeza, 

principalmente o impacto gerado nos responsáveis”. (CARVALHO, 2010, p. 176). 

Na análise dos dados utilizamos algumas falas dos 4 (quatro) sujeitos entrevistados com 

o objetivo de manter toda a riqueza de detalhes e informações, e para diferenciar das citações usuais 

dos autores estas encontram-se destacadas no decorrer do texto. Nossa forma de analisar tais dados 

teve como foco a exploração das falas dos indivíduos entrevistados (MINAYO, 2009). Neste 

sentido, o objetivo foi ir além dos dados descritos, do aparente. Para isso, estes foram decompostos, 

buscando (des) ocultar as falas, trabalhando o real e o que está por trás deste. Outro passo 

metodológico foi à categorização, ou seja, a distribuição das partes em categorias, para trabalhar 

os dados e as falas. Neste caso, analisamos as determinações sociohistóricas dos sujeitos, 

realizando uma nucleação das falas, separando o que foi mais frequente e o que mais se diferencia. 

Outro passo se deu por meio da descrição dessa categorização e interpretação dos resultados 

obtidos, com um tratamento teórico fundamentado, ou seja, concluímos com uma análise 

interpretativa dos resultados obtidos. Durante esse processo,  

 

Percebemos que a transcrição, por mais zelosa que se construa, não alcança a 

riqueza de detalhes e sensações do momento da entrevista. Principalmente quando 

os depoimentos atravessam histórias marcadas por sentimentos tão intensos como 

os que serão citados a seguir. Não há como registrar na íntegra, o choro, o riso, o 

olhar, o corpo curvado, enrijecido, ereto, as expressões de dor, indignação, 

desespero alegria, falta de esperança e perspectivas (CARVALHO, 2010, p. 144).  

 

Desse modo, no decorrer dessa análise será apresentada parte das histórias de vida de Nísia 

Floresta, 19 anos, que chegou para cumprir medida socioeducativa com apenas 14 anos de idade, 

devido ao cometimento de ato infracional, análogo a Roubo Qualificado, e posteriormente 

reincidiu na prática de Porte de Armas e Entorpecentes, recebendo a sentença para o 

cumprimento da medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC, durante 

um período de 3 meses.  

Clarice Lispector, 22 anos, cometeu o ato infracional análogo a Tráfico de Drogas, com 

apenas 14 anos de idade, reincidindo com o mesmo ato infracional, recebeu a sentença para o 

cumprimento de seis meses de Liberdade Assistida, a qual concluiu de forma satisfatória. 
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Paulo Freire, 20 anos, cometeu o ato infracional análogo a Assalto a mão Armada, com 

15 anos de idade e posteriormente, reincidiu com o ato infracional de Tráfico de Drogas, passou 

45 dias em internamento provisório e recebeu a sentença de 6 meses de LA e mais 6 meses de PSC, 

concluindo – as satisfatoriamente. 

Graciliano Ramos, 22 anos, chegou para cumprir a medida socioeducativa com 18 anos 

de idade, pelo ato infracional análogo a Tráfico de Drogas, recebendo a sentença de 6 meses de 

LA,  a qual conseguiu concluir. 

Zila Mamede, 21 anos, cometeu o ato infracional análogo a Furto Qualificado com 15 

anos de idade e recebeu a sentença para o cumprimento de 3 meses de PSC, a qual depois de 

resistência e algumas advertências formais conseguiu cumprir.  

Raquel de Queiroz, 19 anos, cometeu ato infracional análogo a Furto e Ameaça, como 

15 anos de idade, e recebeu a sentença para o cumprimento de 6 meses de LA, apesar da resistência 

por parte da jovem, ela conseguiu cumprir. 

Zélia Gattai, 20 anos, cometeu ato infracional análogo a Porte de Armas com 16 anos de 

idade, recebeu a sentença para cumprir 6 meses de LA, antes mesmo de concluir a medida reincidiu 

com a prática de Tráfico de Drogas, recebendo mais 6 meses de LA como forma de 

responsabilização, e as cumpriu durante um ano. 

Florestan Fernandes, 20 anos, cometeu o ato infracional análogo a Dano Material com 

15 anos de idade, posteriormente reincidiu com a prática de Difamação e Ameaça, recebeu a 

sentença para 6 meses de LA, não cumpriu, passou por diversas audiências, teve o pedido de 

apreensão para 1 mês de internação, mas não cumpriu, estando em situação de rua, não foi 

encontrado. 

Ariano Suassuna, 18 anos, cometeu o ato infracional análogo a Roubo Qualificado com 

17 anos de idade, passou 45 dias em internamento provisório, recebeu a sentença para o 

cumprimento de 6 meses de PSC, a qual não pode concluir, pois, ainda durante o cumprimento da 

medida socioeducativa foi assassinado, tendo sua história fatalmente interrompida. 

Assim, podemos afirmar que nosso ponto de partida de exposição e análise é a vida, os 

sentimentos e os acontecimentos e eles estão encharcados de história (TEIXEIRA, 2007) Desse 

modo, a referida análise está dividida em três capítulos, conforme descrição a seguir.  

No primeiro capítulo, “‘Nós’ da história: Repensando a Construção dos Direitos da 

Criança e do Adolescente”, apresentaremos os “nós” dessa história, por meio de uma análise sobre 



28 
 

a construção dos direitos das crianças e adolescentes, desde o Código de Menores com suas práticas 

violentas e repressivas, no qual havia uma intensa vitimização da pobreza, até o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, com seus avanços e necessidades de efetivação. Apresentaremos também, as 

diversas concepções acerca do Ato Infracional, o ontem e o hoje, assim como uma reflexão e nosso 

posicionamento sobre a redução da maioridade penal. 

No segundo capítulo, “‘Se eu pudesse, eu não seria um Problema Social’: Considerações 

Acerca do Adolescente Autor de Ato Infracional”, temos como foco, esse adolescente, o qual 

pratica o ato infracional, sua inserção na sociedade, estigmas, preconceitos e negação de direitos, 

bem como, a desmistificação sobre “O mito da impunidade”, apresentando o rol de Medidas 

Socioeducativas, criadas para responsabilizá-los dos seus atos. Procuramos também embasar nossa 

discussão com dados que apresentam o atual retrato do Sistema Socioeducativo no Brasil, 

Nordeste, Rio Grande do Norte – RN e Natal, com destaque para a execução das Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto de LA e PSC no município, com dados sobre número de 

acompanhamentos, ato infracional mais praticado, ações e serviços executados no Serviço de 

Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de LA e PSC da cidade do Natal/RN, responsável 

por essa execução. 

No terceiro capítulo, “‘O Silêncio Quebrado’: Alguns Aspectos da Vida dos Adolescentes 

Autores de Ato Infracional após o Cumprimento das Medidas Socioeducativas”, buscamos quebrar 

o silêncio, apresentando alguns aspectos da vida dos adolescentes autores de ato infracional após 

o cumprimento das medidas, no que tange a: vida familiar, relações de trabalho, educação, 

participação política e planos para o futuro. Assim como, as diversas faces da violência vivenciada 

por esses, com dados sobre homicídio, por exemplo. Mostraremos o perfil desses jovens 

acompanhados em 2010, em paralelo ao perfil dos adolescentes que estavam em cumprimento de 

medidas socioeducativas em 2013 e 2014, apresentando os diversos pontos de semelhança entre 

eles. Abordaremos a importância da família na vida desses sujeitos/autores antes, durante e após o 

cumprimento das medidas socioeducativas, com algumas considerações sobre família, bem como, 

a relação familiar existente entre eles. 

Por fim, apresentaremos os adolescentes como vítimas e réus do contexto de violência no 

qual estão inseridos, pois o investimento em Políticas Públicas de qualidade é urgente e necessário, 

e as Medidas Socioeducativas precisam ser encaradas como medidas responsabilizadoras que 
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necessitam ser efetivadas e tratadas com seriedade. Ademais, traremos algumas análises, sínteses 

e reflexões sobre esse estudo, com conclusões provisórias e com novos questionamentos.  
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(ED, 2015) 
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 2 “NÓS” DA HISTÓRIA: REPENSANDO A CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

As transformações intensas ocorridas a partir do processo de industrialização com a 

decadência no modo de produção feudal e o surgimento do capitalismo, são marcos na história, 

pois, em meio a tais mudanças “o conceito de infância adquire novos significados e uma dimensão 

social até então inexistente no mundo ocidental”. (RIZZINI, 2011, p.23). 

No mundo, com suas particularidades em cada continente, e no Brasil durante muitos anos, 

as crianças e adolescentes pobres eram consideradas objetos de intervenção da família e do Estado, 

sendo denominados de menores, cuja associação à criminalidade era evidente. As crianças, então, 

eram consideradas objetos (miniaturas do adulto) de total controle dos pais.  

A princípio, nos séculos XVI, XVII e XVIII, a Igreja Católica era responsável pela 

assistência e ajuda às crianças e famílias consideradas “carentes”, pautada sempre na caridade e na 

moral cristã, essa visão só foi alterada a partir do século XIX em meio a intensas transformações 

de cunho econômico, político e social. 

Houve progressos, contudo ainda há muito que avançar na rede de atenção e políticas 

públicas para as crianças e adolescentes no país. Para refletir sobre isso é necessário uma análise 

sobre um resgate histórico no sentido de apreender esse processo o qual denominamos de “nós” da 

história, pois, representam um verdadeiro entrelaçado com diversas determinações, na construção 

dos direitos das crianças e adolescentes brasileiros. 

 

2.1 DO CÓDIGO DE MENORES AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 

ECA: O QUE MUDOU?  

 

No Brasil, no período colonial, a assistência à infância era aplicada por meio da corte, 

Igreja Católica e Estado. Os jesuítas tinham o objetivo de tornar “dócil” a população do país, e a 

cultura portuguesa foi duramente imposta.  

A sociedade colonial brasileira, marcada por sua monocultura exportadora dependente, 

concentrava o poder político e econômico na família patriarcal, esta valia-se do trabalho escravo e 

mantinha sua marca de “camada ociosa”, pois o trabalho assumia um aspecto vexatório para a elite 

(ROMANELLI, 1991 apud CARVALHO, 2010). 
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Durante esse período de escravidão as crianças pobres e “livres” eram usadas como força 

de trabalho barata, e a mortalidade infantil era alarmante, devido às condições precárias de higiene 

e saúde e pelo fato das mães serem alugadas como amas-de-leite, amamentando várias outras 

crianças, facilitando a transmissão de doenças. 

A prática do abandono era utilizada com frequência, tanto para os filhos fora do 

casamento, como para aqueles que não tinham condições objetivas de criá-los.  Segundo Carvalho, 

(2010), a infância abandonada era um grave problema social. Foi assim que surgiu no Brasil, em 

1543, as Santas Casas de Misericórdia, destinadas a atender órfãos, pessoas doentes e sem 

condições financeiras para sustento. 

Em 1825, o presidente da província, o Barão de Congonhas do Campo, exporta e adapta 

da Europa, a Roda dos Expostos ou o sistema de roda. “Um cilindro giratório na parede que 

permitia que a criança fosse colocada na rua para dentro do estabelecimento, sem que se pudesse 

identificar qualquer pessoa. Tais crianças eram acolhidas nas Santas Casas de Misericórdia” 

(RIZZINI; PILLOTTI, 2011). 

 

É difícil saber quais ou todos os motivos que levavam a entrega da criança, porém 
com certeza um dos motivos que corroborava com a atitude, era a impossibilidade 
da mulher de assumir o papel de mãe solteira naquela organização social. Na 
sociedade patriarcal o adultério recaia sobre a mãe e sobre a criança, atribuindo à 
mulher uma característica de perda da honra e à criança de ilegitimidade 
(CARVALHO, 2010, p. 59). 

 

No século XIX, os órfãos e abandonados passaram a ser acolhidos pelos asilos. No 

entanto, o objetivo principal de tais instituições era moldar as crianças e adolescentes para o 

trabalho, pois acreditavam que tal ação os “regeneraria”. Preocupados com a ordem social e com a 

alta mortalidade infantil nas cidades brasileiras, os higienistas (médicos) e filantropos passaram a 

intervir nas condições higiênicas das instituições, surge assim, o Movimento Higienista como foi 

chamado, tomando como referência os princípios da eugenia e da degenerescência13, esse 

movimento tinha por objetivo uma sociedade livre da desordem e dos desvios – que supostamente 

estavam ligados às características herdadas, notadamente por pessoas nascidas nos estratos sociais 

                                                           
13 “Criada no século XIX por Francis Galton, a eugenia é um conjunto de ideias e práticas relativas a um 
‘melhoramento da raça humana’ [...] O movimento eugenista, ao procurar ‘melhorar a raça’, deveria ‘sanar’ a sociedade 
de pessoas que apresentassem determinadas enfermidades ou características consideradas ‘indesejáveis’ [...] 
(MACIEL, 1999, p. 121). “A etimologia da palavra ‘degenerescência’ tal como ‘degenerar’ ou ‘degeneração refere-
se a degradação de uma linhagem” (PEREIRA, 2008, p.492). 
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mais pobres. “A lógica positivista da época apoiava uma missão eugênica, cuja meta seria a 

regeneração da raça humana” (FIGUEIRÓ; MINCHONI; MELO, 2014, p. 20-21). 

Na passagem do século XIX para o século XX, os juristas passaram a se preocupar com a 

situação das crianças e adolescentes, ou seja, a situação tomou proporções maiores em todo o país 

e passou a chamar atenção. Esse é um período marcado por várias transformações, inclusive de 

cunho econômico no mundo e no Brasil. “O país vivia um dos momentos históricos mais 

importantes da sua formação política e social: a realização de seu anseio emancipatório; a busca de 

materialização de sua nacionalidade” (RIZZINI, 2011, p.25).  E enfrentava as dificuldades 

advindas com a abolição da escravatura e o período inicial da República. Porém, em meio a intensas 

dificuldades e transformações podemos afirmar que, “a passagem do regime monárquico ao 

republicano pode ser considerada um marco no pensamento social sobre a infância”, esta passa a 

ser vista como uma ameaça à ordem vigente (FIGUEIRÓ; MINCHONI; MELO, 2014). 

No século XX, adveio o desgaste do modelo agrário-exportador no Brasil provocando o 

êxodo de boa parte da população do campo para a cidade, em busca de empregos e melhores 

condições de vida. Com isso, as cidades vivenciaram um verdadeiro aumento populacional, sem 

nenhuma condição de comportar essas pessoas que, na maioria das vezes, não tinham onde morar 

e passaram a povoar casebres e ruelas das cidades brasileiras, nesse período, surgiram diversas 

expressões da Questão Social14.  E assim, “a cidade revelava-se o mais flagrante lócus da desordem 

[...]” (RIZZINI, 2011, p.33). 

Após esse período, em meio ao contexto de desenvolvimento urbano e industrial no Brasil 

aumentou, significativamente, o número de crianças abandonadas e moradores de rua. A situação 

de extrema pobreza era alarmante e afetava a população “sobrante” que não tinha trabalho, e 

recorria às ruas para sobreviver, passando assim, a interferir e ameaçar a “ordem” existente. Assim, 

as crianças e adolescentes que viviam nas ruas passaram a ser tidas como mais um problema social. 

“Nesse período já encontramos a preocupação em conter a “delinquência” e “vadiagem” 

                                                           
14 “A Questão Social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de 
seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e 
do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa 
a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e repressão” [...], ou seja, trata-se de “desigualdades 
econômicas, políticas e culturais das classes, mediatizadas por disparidades de gênero, características étnico-raciais, e 
formações regionais” (IAMAMOTO, 2001, p.26).  
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apresentadas como decorrentes da não absorção da mão-de-obra livre” (PEREIRA JÚNIOR, 1992, 

p.17).  

No final do século XIX começa a surgir no Brasil “transmutações mundiais”, pois, o país 

vivia um momento de novas formações políticas e sociais, além do processo de urbanização. De 

acordo com Rizzini (2011), acreditava-se na possibilidade de (re) formar o Brasil por meio de uma 

missão saneadora e civilizadora, e a criança e o adolescente é tomado como foco central por ser 

tida como “o futuro da nação” 15.  E passa a ser alvo de ações assistencialistas e moralistas, cujo 

objetivo central era moldá-las aos interesses burgueses. 

 

Assim, evitar que as crianças brasileiras vivessem em ambientes que pudessem 
gerar criminalidade e delinquência se tornou responsabilidade do Estado. Os 
“filhos da pobreza” passam a ser entendidos como um problema social de grandes 
proporções. Sendo a infância pobre aquela com a qual se deve tomar os principais 
cuidados, observa-se um princípio de estigmatização, que surte seus efeitos até os 
dias atuais (FIGUEIRÓ; MINCHONI; MELO, 2014, p.23-24). 

 

Ou seja, quando a situação passou a representar um agravante à chamada “ordem” foi que 

a sociedade brasileira passou a exigir do Estado ações que “resolvessem” o problema, não no 

sentido de garantir melhores condições de vida para crianças e adolescentes, mas, ações e medidas 

que os retirassem de circulação, do meio dos “cidadãos de bem”. Essa ação “saneadora” não atingiu 

somente as crianças e adolescentes, mas as demais pessoas pobres que habitavam os grandes 

centros urbanos em desenvolvimento. Esses eram retirados dos centros industriais urbanos para 

habitarem os cortiços e barracos ao redor das cidades. Conforme cita Rizzini (1997, p. 75).  

 

A intervenção do Estado junto a esse segmento da infância era defendida como 
uma ampla missão saneadora, patriótica e civilizatória em prol da reforma do 
Brasil [...] Entendia-se que, ao proteger a criança, era, na verdade o país que estava 
se defendendo (do crime, da desordem, da anarquia etc.).  

 

Segundo Pereira Júnior (1992) a questão da infância e adolescência no Brasil, para que 

possa ser compreendida, deverão ser levados em consideração: estereótipos, inversões de sentido 

e banalizações construídos ao longo dos séculos.  

                                                           
15 Discussão importante feita por Rizzini (2011). 
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No Brasil, a primeira Lei criada especificamente para “proteger” tais crianças e 

adolescentes foi instituída em 12 de outubro de 1927, pelo Decreto n° 17.943, denominada de 

Código de Menores16, em que a obrigação de dar moradia, alimentação e as condições básicas de 

sobrevivência eram da família e quando esta não podia supri-las, o Estado intervia como autoridade 

pública. É importante salientar que o Código de Menores foi promulgado “as portas do período 

histórico do governo provisório de Getúlio Vargas, conhecido como República Nova17, que pareceu 

representar naquele episódio da história um certo enfrentamento as oligarquias rurais do poder”. 

Um governo marcado por um sistema autoritário e com políticas sociais num movimento de 

concessão e conquista (CARVALHO, 2010).  

Sobre o Código de Menores, segundo Pereira Júnior (1992), buscava basicamente regular 

o “menor” vadio e o “menor” trabalhador. Foi a partir daí que surgiu a definição “Menor”,  

 

Resultado de um percurso histórico de escravidão e de um modelo econômico 

concentrador de renda, surge o MENOR, também conhecido como pivete ou 

trombadinha. Vilão e vítima de nosso folhetim cotidiano, este controvertido 

personagem é apresentado como desajustado e marginal [...] O que aparece como 

preocupação ou problema social a ser gerenciado não são as “crianças” ou 

“adolescentes”. As leis e códigos específicos formulados destinam-se a dar conta 

do denominado MENOR. E como “menor” entende-se não a totalidade da 

população infanto-juvenil, mas especificamente a sua parcela pauperizada e em 

potencial situação de abandono e delinquência (PEREIRA JÚNIOR, 1992, p. 13 

-15). 

 

Ou seja, a expressão “Menor” passa a designar crianças e adolescentes de uma 

determinada parte da população pobre e sem acesso a políticas públicas, para as quais, devido as 

suas condições de miséria, este código foi direcionado. Assim, a pobreza era tida como condição 

principal para reclusão e “tratamento” das crianças e adolescentes, e esta era o bastante para 

caracterizar e denominar tais indivíduos como “Menores”.  

                                                           
16 Denominado assim, em homenagem a José Cândido de Mello Mattos, primeiro juiz de menores da América Latina 
que redigiu o código, conhecido como “apóstolo das crianças” (RIZZINI, 2011, p. 81). 
17  Era Vargas é o nome que se dá ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, de forma contínua 
(de 1930 a 1945). Esse período foi um marco na história brasileira, em razão das inúmeras alterações que Getúlio 
Vargas fez no país, tanto sociais quanto econômicas. A Era Vargas, teve início com a Revolução de 1930 que expulsou 
do poder a oligarquia cafeeira, dividindo-se em três momentos: Governo Provisório (1930-1934), conhecido como 
República Nova; Governo Constitucional (1934-1937); Estado Novo (1937-1945). Deposto em 1945, voltou à 
presidência pelo voto popular em 1950, não chegando a completar o mandato por suicidar-se em 1954. As 
características marcantes do governo Vargas são o populismo, nacionalismo e ações sociais. Disponível em: 
<http://www.sohistoria.com.br/ef2/eravargas/>. Acesso em 02 abr. 2015. 
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Neste período, a partir das determinações do Código de Menores, estariam sujeitos às 

medidas punitivas com objetivos educacionais, as crianças e adolescentes que fizessem nas ruas, 

algo que fosse considerado ato infracional, porém qualificado como “crime ou contravenção” 

(SILVA, 1997). Conforme a Lei cita, 

 

O menor de 14 anos, indicado autor ou cúmplice de fato qualificado crime ou 
contravenção, não será submetido a processo penal de espécie alguma; a 
autoridade competente tomará somente as informações precisas, registrando-as, 
sobre o fato punível e seus agentes, o estado físico, mental e moral do menor, e a 
situação social, moral e econômica dos pais ou tutor ou pessoa em cujo guarda 
viva. Art. 86 [...] Se for imputado crime, considerado grave pelas circunstâncias 
do fato e condições pessoais do agente, a um menor que contar mais de 16 e menos 
de 18 anos de idade ao tempo da perpetração, e ficar provado que se trata de 
indivíduo perigoso pelo seu estado de perversão moral o juiz lhe aplicar o art. 65 
do Código Penal, e o remeterá a um estabelecimento para condenados de menor 
idade, ou, em falta deste, a uma prisão comum com separação dos condenados 
adultos, onde permanecerá até que se verifique sua regeneração, sem que, todavia, 
a duração da pena possa exceder o seu máximo legal. (BRASIL, 1927, p. s/d). 

 
 

Nesse sentido, o Código de Menores (1927) traz três idades específicas, consideradas 

limites para algumas ações, 14, 16 e 18 anos de idade. Outro fato que nos chama atenção é o 

destaque dado a análise das condições econômicas dos pais no momento de avaliação pelo juiz, ou 

seja, mais uma vez percebemos a culpabilização da pobreza. 

Outra característica marcante do Código de Menores era a repressão com ênfase nas 

medidas punitivas, através das quais eram tratados crianças e adolescentes que não estavam 

adequados aos ditames da sociedade burguesa. O código se caracterizava pela rigidez, pela falta de 

respeito e atenção as crianças e adolescentes e a violência18 foi a marca forte no tratamento dessas, 

que eram consideradas e tratadas como caso de polícia. 

As ações do Estado para as crianças e adolescentes só foram iniciadas no Brasil no período 

pós 1930, com ações conservadoras, fundamentadas no “prevenir para não delinquir” (PINHEIRO, 

2001, p. 51).  No ano de 1940, como pano de fundo surge o novo Código Penal, que amplia o limite 

de responsabilidade penal para os 18 anos. A conjuntura política, nesse período denominado Estado 

Novo, é marcada por uma tônica populista e autoritária do governo de Getúlio Vargas. Nesse 

período de autoritarismo, “a infância abandonada, “delinquente” e “infratora” passa a ser encarada 

                                                           
18 Por violência entendemos “manifestações de poder, onde o outro [...] é percebido apenas como inimigo, um alvo a 
ser destruído” (QUEIROZ, 2013, p. 16). Categoria importante a ser trabalhada posteriormente. 
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não só como caso de polícia, mas adquiriu um status de assistência e proteção, ao menos no plano 

legal” (RIZZINI, 1997, p.275). 

Em 1941, através do decreto 3.799, o Estado criou o Serviço de Assistência ao Menor - 

SAM, subordinado ao Ministério da Justiça e ao Juizado de Menores do Distrito Federal, para 

prevenir a criminalidade infantil. O SAM tinha como objetivo orientar os serviços de assistência 

aos “menores” abandonados internados em estabelecimentos oficiais, estando estes a disposição 

do juiz de menores. Pois, “caberia ao juiz de menores à autoridade de definir a vida de crianças e 

adolescentes, bem como de seus familiares” (SILVA, 1997, p. 54-55). O SAM seguia a mesma 

lógica do sistema penitenciário adulto. Dentre suas funções, o SAM era responsável pela,  

 
Retirada compulsórias das ruas de crianças e adolescentes pobres, abandonados, 
órfãos, infratores e os confinavam em internatos isolados do convívio social, onde 
passavam a receber um tratamento extremamente violento e repressivo. Essas 
instituições totais tinham na própria denominação um indicador de suas funções: 
patronatos, centros de recuperação, reeducação e institutos agrícolas. A 
promiscuidade, a violência, o tratamento desumano, a atuação repressiva dos 
“monitores”, as grades e muros altos, o distanciamento da população através da 
organização interna das instituições, garantia a arbitrariedade e o 
desconhecimento por parte da população do que acontecia “intramuros” 
(RIZZINI, 1997, p. 86). 

 

Em 1943, por meio do decreto nº 6.026 é realizado uma revisão do Código de Menores à 

luz do Código Penal, que baseado na noção de periculosidade substituiu a categoria “delinquente” 

pela de “infrator”. Contudo, a mudança do termo não alterou o tratamento dado a estes, que 

continuavam alvo de preconceito e injustiça da sociedade, bem como, dos maus tratos e violência 

nas ruas e nas instituições, por parte do Estado. É importante também salientar que o SAM realizava 

distinção entre o “menor carente e abandonado” e o “menor autor de ato infracional”. O primeiro 

era atendido e destinado em patronatos agrícolas e escolas de aprendizagem de ofício, ou seja, era 

encaminhado para aprender a trabalhar, enquanto que, os chamados delinquentes eram internados 

em reformatórios ou casas de correção para sua reeducação (CARVALHO, 2010). 

No ano de 1945, o Código de Menores sofreu mais alterações e os adolescentes menores 

de 18 anos passaram a ser inimputáveis19.  

                                                           
19 Hoje os adolescentes menores de 18 anos continuam inimputáveis, conforme o art. 104/ECA – “São penalmente 
inimputáveis os menores de dezoito anos”. O termo inimputabilidade quer dizer causa de exclusão de responsabilidade 
penal, o que não significa que os adolescentes não são responsabilizados por seus atos. 
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Em meio à transição da década de 1940, o país passa por transformações políticas, o 

Estado Novo, sob o governo de Vargas, é derrubado, e é aprovada uma nova Constituição Nacional. 

Na década de 1950, o Brasil vive um período de crescimento econômico, baseado nas ideias 

desenvolvimentistas20 de Juscelino Kubitschek (1956 – 1961). Influenciado pela ideologia 

internacional, a política de JK teve como resultado uma enorme dívida externa, e consequências 

econômicas e sociais para a maioria da população. No âmbito político, os anos seguintes foram 

marcados por verdadeiras disputas políticas, e crescente mobilização dos movimentos sociais, com 

destaque para a Liga Camponesa, movimentos que preocupavam as classes dominantes, com a 

“ameaça” comunista no mundo inteiro21.  

 Em meio a esse contexto, no Brasil, o grupo militar apoiado por forças conservadoras, 

bem como pela Igreja Católica, no ano de 1964, deflagra o Golpe Militar22. As consequências desse 

Golpe foram inúmeras, dentre as quais destacamos: perseguições políticas, prisões e torturas contra 

civis, censura à imprensa, dentre outras. Ou seja, o autoritarismo se espalhou pela sociedade. Vale 

salientar que a violência foi notória no combate as forças que se opuseram ao golpe e do mesmo 

modo, o tratamento despendido as crianças e adolescentes que representavam perigo a referida 

ordem fundamentalmente estabelecida e defendida. 

De acordo com Pereira Júnior (1992), o governo militar apresenta sua “nova” proposta de 

atendimento à “menoridade”: a Política Nacional de Bem-Estar do Menor – PNBEM.  A PNBEM 

adotou como sistema de punição para os “menores infratores”, o regime fechado e o termo utilizado 

para qualificar esta modalidade de sistema era instituição total 23. Assim, em 1964, em meio ao 

                                                           
20 Recebe o nome de desenvolvimentismo a teoria econômica que está centrada no crescimento econômico, baseado 
na industrialização e na infraestrutura, com forte intervenção do Estado, em detrimento do desenvolvimento social. 
(BARBOSA, 2013). Disponível em: http://www.teoriaedebate.org.br/index.php?q=materias/economia/o-bom-e 
velhodesenvolvimentismo&page=0,1. Acesso em: 20 fev. 2016. 
21 A conjuntura histórica nesse período era de “temor” a disseminação das ideias comunistas. Com o fim da Segunda 
Guerra Mundial (1945) e inicia-se o período da Guerra Fria. Essa é a designação atribuída ao período de disputas 
estratégicas e conflitos entre os Estados Unidos e União Soviética, disputando hegemonia política, econômica e militar 
no mundo. Enquanto a União Soviética lutava pela implantação do socialismo, baseado na economia planificada, e 
partido único (Partido Comunista), os Estados unidos defendiam a expansão capitalista baseada na propriedade 
privada. Disponível em: http:<//www.sohistoria.com.br/ef2/guerrafria/>. Acesso em: 05 abr. 2014.  
22 Regime Militar é a expressão designada para o Golpe de 1964, fazendo menção ao momento em que a cúpula das 
forças armadas assumiu diretamente o poder e muitas funções do governo. Os militares tomaram o poder no dia 31 de 
março de 1964, há 50 (cinquenta) anos atrás, e uma marca desse governo foi o autoritarismo e violência, incluindo o 
uso da tortura contra seus opositores, além da forte repressão aos movimentos sociais de esquerda, censura aos meios 
de comunicação, entre outros. O regime enfrentou uma crise já na década de 1970 mas, seu fim ocorreu apenas em 
1984, fruto de muita luta e organização política de diversos movimentos sociais e da sociedade civil organizada, 
exemplo disto, o movimento Diretas Já. (BORIS, 2007).  
23 Segundo (GOFFMAN 1961, p. 11 apud SILVA 1997), “uma instituição total pode ser definida como um local de 

residência e trabalho, onde um grande número de indivíduos com relação semelhante, separados da sociedade mais 
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Golpe Militar, a Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor - FUNABEM, criada através da Lei 

nº 4.513 era uma, 

  

Entidade autônoma com personalidade jurídica, gozando de autonomia 
administrativa e financeira, a fundação herdou o acervo do SAM, e os objetivos 
de formular e implementar a política de bem-estar do menor, mediante estudo do 
problema e planejamento das soluções, a orientação, coordenação e fiscalização 
das entidades que executavam essas políticas (BAZÌLIO 1985 apud SILVA 1997, 
p. 155). 

 

Esta implementou no Brasil um sistema de internatos para “menores” através de 

fundações, as chamadas Fundações Estaduais do Bem-Estar dos Menores – FEBEMS. “A 

internação teria a função de reabilitar as crianças e adolescentes para o convívio social “normal”, 

aceito pela sociedade” (FIGUEIRÓ; MINCHONI; MELO, 2014, p.26). Ou seja, tais internatos 

funcionavam como prisões de meninos e meninas - realidade parecida com a que viviam no antigo 

SAM (SILVA, 1997). 

 As FEBEMS também recebiam crianças e adolescentes órfãos e portadores de 

necessidades especiais que geralmente eram rejeitados pelas famílias. “Sua missão era velar para 

que a massa crescente de ‘menores abandonados’ não viesse a transformar-se em presa fácil do 

comunismo e das drogas, associados no empreendimento de desmoralização e submissão nacional” 

(RIZZINI; PILLOTTI, et al, 2011, p. 27). 

É importante salientar que as FEBEMs não surgiram de repente, a partir de 1964. Antes 

delas, havia o Recolhimento Provisório de Menores - RPM, que era muito conhecido pelo horror e 

maus-tratos. Depois, criou-se a Pró-Menor e só depois surgiram as FEBEMs. No discurso, tais 

instituições tinham como proposta amparar, dar assistência e educar os menores, mas, na prática, 

confinavam as crianças e adolescentes, oriundas de classes populares em grandes internatos, nos 

quais se desenvolviam práticas de contenção e de repressão. De fato, o que acabava ocorrendo com 

muita frequência era a criminalização da miséria, pois, todos os meninos que chegavam à 

instituição, eram “tratados” na FEBEM como indivíduos de alta periculosidade criminal. Eles eram 

                                                           
ampla por considerável período de tempo, leva uma vida fechada e formalmente administrada”. Este era o termo 

utilizado pelo sistema criado, porém, sabe-se que a maneira como viviam os adolescentes nas FEBEMs não era 

“formalmente administrada”, e sim imposta com  muita violência e repressão. 
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internados nas Fundações porque não existiam instituições que dessem conta de atendê-los e de 

assisti-los adequadamente (OLIVEIRA, 1988). 

O tratamento dado a essas crianças e adolescentes reflete a maneira como eram vistos na 

sociedade, como meros objetos e não como sujeitos de direitos. “A FUNABEM herdou do SAM 

péssimas condições de higiene, instalações precárias, ensino deficiente, nenhuma orientação 

pedagógica, alimentação insuficiente e muito castigo físico” (SILVA, 1997, p. 155). Fica evidente 

dessa maneira que,  

 

No Brasil, existia um sistema de “Proteção ao Menor”, onde meninos pobres eram 
“encarcerados para serem diagnosticados e tratados”. A “situação irregular” 
abrangia do abandono e vitimização do “menor” aos “atos antissociais” por eles 
praticados [...] estes eram encaminhados a celas iguais às da pior carceragem [...] 
(SILVA, 2006, p.51). 

 

Nesse sentido, é mister salientar que o sistema herdou também os mesmos profissionais e 

com a mesma mentalidade do antigo SAM, o que não alterava em nada a realidade institucional, e 

que infelizmente, mesmo décadas depois ainda permanece arraigada. É importante destacar que 

nesse período, “ao invés de monitores, policiais militares eram encarregados de cuidar, ou melhor, 

vigiar os menores” (CARVALHO, 2010, p.101). Ou seja, “a política de memorização oscila entre 

o polo assistencial (abrigos, asilos, albergues) e o polo jurídico (prisões, patronatos, casas 

correcionais, centros de internamento) articulada a um processo de institucionalização como forma 

de controle social” (FALEIROS, 2011, p. 36).  

Diante desse contexto, em meio à crise do regime militar, foram necessárias novas 

medidas e com o objetivo de uma reforma nesse sistema, em 10 de outubro de 1979, foi instituído 

um novo Código de Menores, por meio da Lei nº 6.697/1979. O novo Código delimita sua ação na 

assistência, proteção e vigilância aos “menores”. Porém, este possuía a mesma filosofia menorista 

dos códigos anteriores. Pela nova lei, o “menor” é definido pela privação das condições essenciais 

para sua sobrevivência, deliberando assim uma “Situação Irregular”, tomada também como uma 

espécie de “patologia social”, que abrangia a omissão dos pais até a autoria de infração (RIZZINI; 

PILLOTTI, 2011). 

 

O Código de 1979 define como situação irregular: a privação de condições 
essenciais à subsistência, saúde e instrução, por omissão, ação ou 
irresponsabilidade dos pais ou responsáveis; por ser vítima de maus-tratos; por 
perigo moral, em razão de exploração ou encontrar-se em atividades contrárias 



41 
 

aos bons costumes, por privação de conduta ou autoria de infração penal 
(FALEIROS, 2011, p. 70). 

 

Ou seja, as crianças e adolescentes, bem como, seus familiares são vitimados e 

penalizados pela ausência das condições básicas de sobrevivência, estando assim velada a 

responsabilidade do Estado para com estes. Com isso, percebemos que,  

 
As medidas estabelecidas na esfera da Justiça-Assistência contribuíram para o 
desenvolvimento de uma política que primava pela exclusão social, é por essa 
razão que grande parte da população infantil permaneceu sem lugar na sociedade 
brasileira, sendo visto, assim como pobre em geral, como uma ameaça à ordem e 
à paz social (RIZZINI, 1997, p.92). 

 

É possível notar que “todo o sistema criado para a Política de Bem-Estar do Menor estava 

organizada para tratar o delinquente, e não para atender um adolescente que transgrediu uma 

norma” (VOLPI, 2010, p. 15).  

Aqueles que não estavam nos internatos eram instruídos e “moldados” para o trabalho, só 

assim não trariam maiores problemas para a ordem social e ainda contribuíam para o acúmulo de 

bens, visto que estes representavam uma espécie de força de trabalho barata. Sobre o assunto 

Rizzini (1997), cita que: Aos menores, era oferecida uma instrução mínima que permitisse 

domesticá-los para o uso da sua força de trabalho. Daí notamos que, tal tratamento dado pelo Estado 

e sociedade dividia “crianças e menores”, o que perdura até os dias atuais.  

Desde aquela época, percebemos que o tratamento dado aos adolescentes que infringissem 

as normas estabelecidas e voltadas para a manutenção da harmonia social de cunho positivista - 

denominados “menores infratores” e vistos como uma ameaça à ordem - era o isolamento destes 

do convívio social, o que se configura como uma ação repressiva e punitiva por parte do Estado. 

Contudo, não era somente no Brasil que se adotava o tratamento desumano e as medidas de 

isolamento social imputada as crianças e adolescentes. Tal fato passou a ser notado por alguns 

segmentos no mundo inteiro, e a partir de então foram realizadas algumas ações de enfrentamento 

que surtiram grandes resultados24. 

                                                           
24 Podemos citar algumas das importantes Normativas Internacionais que serviram de base para a criação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA, dentre as quais estão Regras Mínimas das Nações Unidas para a administração 
da justiça, da infância e da juventude – Regras de Beijing; Regras Mínimas das Nações Unidas para a proteção dos 
jovens privados de liberdade; Diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da delinquência juvenil – Diretrizes de 
Riad, dentre outras.   
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Entendemos que a conjuntura histórica da época favoreceu a valorização da luta no plano 

institucional, da conquista e garantia de direitos no âmbito legal.  São características que indicam 

uma mudança ocorrida nos movimentos sociais, que é a passagem de uma fase de apenas denúncia 

e reivindicação para um momento de elaboração de propostas (HERINGER, 1992).  Concorre 

também para esse processo de mudança, os avanços e rompimento com visões conservadoras, no 

campo das ciências humanas e sociais (psicologia, pedagogia, ciências sociais etc.), que passam a 

adotar perspectivas mais progressistas25 ao analisar as crianças e adolescentes. 

 A primeira atitude foi tomada pela Organização das Nações Unidas - ONU, em 1979, que 

proclamou este como o “Ano da Criança”. A Comissão de Direitos Humanos ficou encarregada de 

preparar uma Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, documento este que ficou 

pronto após dez anos de trabalho, e foi adotada por 191 Estados. A Convenção é constituída de 54 

artigos que seguem aos fundamentos filosóficos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948, abrangendo direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. De acordo com 

Bidarra e Oliveira (1997, p. 162-163), 

 

O documento define como criança todo ser humano menor de dezoito anos de 
idade e, em termos gerais, proíbe a discriminação das crianças e adolescentes por 
qualquer motivo e determina que os Estados tomem medidas apropriadas para 
garantir que não haja nenhum critério discriminatório; estabeleceu a premissa de 
que fosse considerado o melhor interesse da criança; obrigava os Estados a 
respeitar as responsabilidades, direitos e obrigações dos pais [...] reafirmou o 
direito à vida, à liberdade de pensamento, à proteção contra violências e abusos, 
à proteção e assistência do Estado, à saúde, à educação [...]. 

 

Tal declaração representou um ponto de partida para a luta pela garantia de direitos das 

crianças e adolescentes, que passaram a ser vistos não mais como meros objetos.  

 
O objetivo da convenção era criar e unificar diretrizes de atendimento à criança e 
ao adolescente [...] é importante destacar uma inovação que se traduz em um 
marco de direcionamento para as políticas de atendimento a essa população. É 
nesse momento que se realiza a substituição da Doutrina da Situação irregular pela 
Doutrina da Proteção Integral (CARVALHO, 2010, p. 117). 
 
 

                                                           
25 Podemos destacar que as medidas progressistas adotadas pelas ciências humanas e sociais para analisar sobre as 
crianças e adolescentes, estão na perspectiva de que esses não são considerados objetos de intervenção e sim, sujeitos 
de direitos. 
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 O Brasil se insere nesse processo de mudança e foi a partir da década de 1980, que ocorreu 

uma forte pressão por parte da sociedade para a defesa das crianças e adolescentes. Esse período 

foi marcado também por profundas transformações sociais e políticas no país.  

De acordo com Faleiros (2011), os anos 1980 e início dos anos 1990 representam uma 

inflexão política e uma crise econômica na sociedade brasileira. “A crise econômica significa 

estagflação, combinação de inflação e recessão”. Nas décadas referenciadas, a inflação anual 

chegou a índices exorbitantes, aliado ao aumento da dívida externa. Tal situação fez com que parte 

da sociedade civil aliada aos movimentos sociais lutassem por mudanças. 

É importante salientarmos que, foi nessa época que os movimentos sociais se mobilizaram 

na luta pela redemocratização do Brasil - até então sob Ditadura militar - por novos espaços de 

participação política, bem como, pela garantia de direitos sociais. Tal articulação acarretou em uma 

maior visibilidade da situação das crianças e adolescentes. A partir daí, segmentos importantes da 

sociedade civil passaram a se mobilizar em prol da conquista de direitos para as crianças e 

adolescentes. Segundo Rizzini 1995 apud Silva, 1997, p. 166). 

 

Na década de 1980, ocorreu um amplo processo de mobilização social, sem 
paralelos na história da assistência no Brasil, constituiu terreno necessário para 
conjugação de forças que se criou em torno da causa da criança em geral, e da 
legislação, em particular. Nos anos 80, vivemos a experiência de ver expressa a 
indignação popular, aliada à visibilidade de exercer pressão para mudança. Em 
relação à criança, foi, porém, revelada pela primeira vez, de forma tão explícita, a 
opção de diversos segmentos da sociedade. Não se tinha noção nem 
conhecimento, de que eram tantas as instituições públicas e privadas, destinadas 
à assistência, à infância no país e tantos os indivíduos predispostos a compor um 
movimento de expressão. 
 

Diante desse contexto, vale ressaltarmos o importante protagonismo social exercido pelo 

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua - MNMMR, criado em 1985 a partir de uma 

rede de sujeitos e instituições que atendiam meninos e meninas de rua. Tal movimento foi 

considerado o primeiro interlocutor de âmbito nacional sobre a problemática, com apoio 

internacional, esse organiza seus estatutos, sua administração, tendo voz nos fóruns 

governamentais e não governamentais sobre a criança. Por meio de três encontros nacionais em 

Brasília/DF nos anos 1986, 1989 e 1993 contribuíram para o debate e construção dos direitos das 

crianças e adolescentes brasileiros. No ano de 1992, o MNMMR contava com 90 comissões locais 
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estruturadas, 139 núcleos de base de meninos e de programas, cerca de três mil militantes e três 

centros de formação para educadores de rua (FALEIROS, 2011).    

 

O MNMMR não tem um perfil detalhado de seus integrantes. A estimativa é que, 
sejam em torno de três mil pessoas espalhadas por 23 estados do país. Um 
levantamento realizado entre os delegados participantes da IV Assembleia 
Nacional do movimento, em agosto de 1990, revelou que 75% dos militantes 
tinham menos de 35 anos. Sendo sua maioria professores, assistentes sociais e 
estudantes trabalhando em entidades governamentais, não governamentais e 
filantrópicas (HERINGER, 1992, p. 57).  

 
Esse movimento foi de extrema importância para a construção de direitos das crianças e 

adolescentes brasileiros. Em 1988 no país, mobilizações agitaram a sociedade brasileira de norte a 

sul, resultando em conquistas de cunho social e político no Brasil. E um marco dessa conquista foi 

à promulgação da Constituição Federal - CF de 1988, também conhecida como Constituição 

Cidadã, está contou com a participação dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada 

para sua aprovação, sendo fruto da luta política e da correlação de forças naquele momento, que 

traz em seus artigos 227 e 228, regulamentos para a proteção da criança e do adolescente, vendo 

tais segmentos como sujeitos de direitos, passando a ser garantidos pelo Estado.  

Conforme cita Pinheiro (2001), pela primeira vez, na história constitucional do Brasil, 

institui-se um capítulo específico sobre a criança e o adolescente, reservando para esses segmentos 

sociais uma prioridade absoluta, explícita em seu artigo 227:  

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
(BRASIL, 2008, p.144).  
 

Tal artigo cita que a responsabilidade pelas crianças e adolescentes não é somente da 

família, mais da sociedade e do Estado, sendo esta uma conquista importante, pois esse ônus era 

imputado, antes da CF, apenas à família26. 

                                                           
26 Cabe ressaltar que mesmo com alguns avanços constitucionais advindos com a CF de 1988, ainda hoje a família é 
tida como principal responsável pela criança e adolescente. 
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Endossando a luta pela conquista de direitos para crianças e adolescentes, no ano de 1989, 

criou-se o Comitê Permanente de Defesa da Criança e do Adolescente no Rio de Janeiro. No mesmo 

ano, o MNMMR elaborou um dossiê que tornou-se um instrumento fundamental para a luta por 

direitos, pois retratava o modo de vida das crianças e adolescentes brasileiros (GOHN, 1997). 

O resultado dessa luta foi a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança e do 

Adolescente, realizada no ano de 1989, pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Ratificada no 

Brasil em 1990, esta teve um papel fundamental na criação de toda e qualquer norma reguladora 

que visasse os direitos desse segmento (BRASIL, 2006). É valido ressaltar que o Brasil ratificou a 

Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente porque vivenciava um processo interno de 

construção do Estatuto da Criança e do Adolescente em sintonia com os movimentos 

reivindicativos internacionais. Na época o então presidente Fernando Collor de Melo (1990-1992) 

viu-se obrigado pelos organismos internacionais a aceitá-la. 

A convenção tratava de um conjunto de intenções que vários países se comprometeram 

em cumprir, dentre eles, o Brasil, com os princípios de não criminalizar; primar pelo interesse 

superior da criança; garantir o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento; além do respeito à 

opinião da criança. Tal convenção configurou-se como um real avanço na concepção das crianças 

e adolescentes como pessoas detentoras de direitos, não mais como meros objetos. Neste 

documento, segundo Gonh, (1997, p.124),  

 

A criança deixava de ser enfocada como um adulto em miniatura, um ser ao qual 

faltavam as qualidades dos adultos, passando a ser reconhecida como 

constitutivamente dotada de qualidades intrínsecas, como processos peculiares de 

desenvolvimento pessoal e social. As crianças passaram a ser portadoras de 

direitos cabendo à sociedade zelar pelo seu cuidado. 

 

Percebemos com isso, que após muitos anos de tratamento repressivo e conservador, as 

crianças e adolescentes tornaram-se um assunto importante e com tratamento diferenciado na 

sociedade. A criação dos diversos mecanismos de luta no âmbito da sociedade civil foi de extrema 

importância para essa mudança e conquista. Assim, conforme assinalamos, a partir deste processo 

crescente de organização dos movimentos sociais, em 1988, foram criados vários programas em 
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parcerias com Organizações Não Governamentais – ONGs, Igreja e Estado27. No mesmo ano, foi 

criado também o Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - FDCA, composto 

por várias ONGs, com destaque para a Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Criança - FNDC, 

a Pastoral do Menor e a Associação dos Ex-Alunos da FEBEM - ASSEAF. O conjunto das 

entidades, juntamente com o MNMMR, promoveram vários atos e manifestações em defesa das 

crianças e adolescentes do país, o que ganhou projeção internacional. 

O Fórum DCA foi composto por 34 entidades não governamentais, sendo dez entidades 

que desenvolviam trabalhos diretos com as crianças, oito centros de pesquisas e estudos, três 

sindicatos, quatro movimentos sociais, uma ONG internacional e oito centros de defesa de crianças 

e adolescentes, com o objetivo de lutar pelos direitos da criança e do adolescente, acima de 

distinções religiosas, raciais, ideológicas ou partidárias, aberta à cooperação com entidades 

governamentais, nacionais e estrangeiras (GOHN, 1997).  

Nesse sentido, os objetivos básicos do Fórum são a promoção e a defesa dos direitos das 

crianças e dos adolescentes, tendo como princípios básicos, os seguintes elementos: compromisso 

com os dispositivos da Constituição referente à criança e ao adolescente; com a Declaração 

Universal dos Direitos da Criança; com trabalho solidário, com potencialização das capacidades e 

de superação das limitações de cada membro do Fórum; o respeito à identidade, à autonomia e à 

dinâmica própria de cada, um compromisso formal e explícito com a legalidade, com preservação 

e cumprimento da lei (GONH 1997). 

É no bojo de toda essa efervescência política e de luta pela defesa e ampliação dos direitos 

no ano de 1990, que foi criado no Brasil, o principal e mais importante mecanismo de defesa das 

crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.  

A Carta Magna de 1988 foi à legitimação da construção de um aparato jurídico para a 

defesa de crianças e adolescentes, concretizado através da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, que 

criou o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, regulamentando assim os artigos da 

Constituição Federal voltados para a proteção integral de crianças e adolescentes. Esta Lei 

substituiu a denominação menor por crianças e adolescentes, agora considerados sujeitos de 

direitos, o que significa dizer que,  

                                                           
27 É na década de 1980 que se inicia em nível mundial a criação e expansão das Organizações Não Governamentais – 
ONGs, inicialmente como parcerias dos Movimentos Sociais, posteriormente com o apoio de projetos e recursos vindos 
de fora para o Brasil, muitas passam a substituir os Movimentos Sociais, na relação com o Estado. 
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De acordo com a doutrina jurídica, a criança e o adolescente são considerados, 

¨sujeitos de direitos”, pois, a palavra ¨sujeito¨ traduz a concepção da criança e do 

adolescente como indivíduos autônomos e íntegros, dotados de personalidade e 

vontade próprias que, na sua relação com o adulto, não podem ser tratados como 

seres passivos, subalternos ou meros ¨objetos¨, devendo participar das decisões 

que lhe dizem respeito, sendo ouvidos e considerados em conformidade com suas 

capacidades e grau de desenvolvimento (BRASIL, 2006, p. 25). 

 

Sobre essa discussão Rosa e Lopes (2011) fazem a seguinte observação: 

 

Na história não podemos dizer (ainda) que crianças e adolescentes sejam 
efetivamente os “sujeitos de direitos” [...] São, sim, ainda sujeitos às ações e “não 
ações (omissões) de muitos daqueles que a lei elencou como solidários em sua 
proteção: família, sociedade e Estado (ROSA e LOPES, 2011, p.XVI). 
 

 

Deixando explícito que o processo de avanço conquistado com o Estatuto, não se deu de 

forma linear e definitiva, ao contrário, é algo que continua a ser construído, pois os entraves 

herdados da prática conservadora e autoritária continuam presentes, não podemos negar que a 

promulgação do ECA proporcionou uma série de avanços no que diz respeito aos direitos da criança 

e do adolescente no Brasil, pois passou a reconhecer a criança e o adolescente como cidadãos, 

sujeitos de direitos especiais, com direito à liberdade, ao respeito e à proteção integral, sem 

discriminação de qualquer tipo. Ou seja, percebemos que, 

 

Ocorreu uma mudança básica na construção do aparato legal, que é importante ser 

sublinhado. Até então a legislação específica sobre a questão cristalizava a relação 

corrente de controle e resguardo da sociedade sobre os ditos “menores”. Já a nova 

legislação, principalmente o Estatuto, pode ser traduzida como um aparato legal 

estratégico, que acena não para uma realidade consolidada, mas para um processo 

de criação de condições necessárias para a garantia e respeito das crianças e 

adolescentes (PEREIRA JÙNIOR, 1992, p. 22). 

 

É importante destacarmos que, 

 
O ECA promove três grandes revoluções, a de conteúdo, a de método e a de 
gestão. Em relação ao conteúdo, aponta para aquilo que se refere aos direitos, pois 
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culmina no abandono de práticas assistencialistas e correcionais-repressivas, 
através de um modelo garantista. Sobre os métodos, indica a possibilidade de 
superação do assistencialismo, entendendo o ECA como dispositivo legal para se 
aplicar a toda população destinada. E acerca da gestão, ressalta que esta estabelece 
os princípios de descentralização político-administrativas, e da participação 
popular na formulação e no controle das ações (COSTA, 2005, p. 19-20). 

 

O Estatuto também prevê a formulação de políticas sociais, reconhecendo a necessidade 

da Proteção Integral de direitos às crianças e adolescentes (SALES; ALENCAR, 1997). Ou seja, 

“Após o ECA houve uma mudança do enfoque doutrinário da “situação irregular” para o da 

Proteção Integral [...] Compreende-se, a partir dessa nova concepção da criança e do adolescente 

empobrecidos, que não são eles que estão em situação irregular, e sim as condições de vida a que 

estão submetidos” (VOLPI, 2011, p.48).  

A Proteção Integral “indica que a mesma deve direcionar todas as ações, sejam 

governamentais e/ou não governamentais voltadas para o público a que é destinada” (CARVALHO, 

2010, p.119).  Porto (1999) cita que tal doutrina pode ser dividida em dois pontos estratégicos para 

sua compressão, os quais compreendem: a) as crianças e adolescentes possuem todos os direitos 

consagrados aos adultos, além de uma série de direitos próprios, por estarem em desenvolvimento 

físico e mental; b) a família, Estado e sociedade são solidariamente obrigados a garantir tais 

direitos. Representa um avanço se comparado ao revogado Código de Menores, que era regido pela 

doutrina da Situação Irregular, e preconizava a atuação do Estado, através do judiciário quando o 

“menor” encontrava-se em situação irregular.  

O Estatuto institui um verdadeiro sistema jurídico-político-institucional de garantia de 

direitos da infância e da adolescência, para protegê-los integralmente, o Sistema de Garantia de 

Direitos - SGD, que atende ao artigo 86 do Estatuto, “através de um conjunto articulado de ações 

governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios”. “A prática do Sistema de Garantia de Direitos deixa evidente a importância de uma 

atuação interdisciplinar para dar conta da complexa missão de se cuidar das demandas de pessoas 

em desenvolvimento” (ROSA; LOPES, 2011, p. 29). O SGD apoia-se em três grandes eixos que 

atuam exercendo a promoção, a defesa e o controle social dos direitos. “Imagina-se, para cada eixo, 

uma lógica de articulação de espaços públicos e instrumentos/mecanismos a serem mobilizados na 

consecução dos objetivos de atendimento, da vigilância e da responsabilização, respectivamente” 

(PORTO, 1999, p. 95-96). 
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O eixo da Promoção compreende a criação dos conselhos e as linhas de atuação das 

políticas sociais básicas estruturais e assistenciais inclusórias, ou seja, está voltado para o fomento 

de políticas que atendam e garantam os direitos das crianças e adolescentes. Dentre as quais 

destacam-se: a saúde, a educação, a segurança e o saneamento urbano, etc.  

O eixo da Defesa destina-se ao atendimento de casos concretos e exige a utilização de 

medidas de natureza jurídica e de alcance social. As entidades buscam “fazer cessar a violação, 

encaminhando a solução do problema, bem como, responsabilizar o autor da violação, promovendo 

a reparação do dano e a aplicação de sanções, quando necessárias”. Tal eixo congrega os órgãos do 

Poder Público, bem como, os Centros de Defesa e o Conselho Tutelar (PORTO, 1999, p. 117). 

O eixo do Controle Social é formado pela sociedade civil organizada, e compreende 

instituições como, as pastorais e os ministérios das igrejas, os sindicatos e as associações de classe, 

as associações de bairros, ONGs, entidades de direitos humanos. A integração das entidades deve 

se realizar em torno de fóruns de debates e fóruns temáticos que agreguem em dois aspectos 

principais, atividades de cobrança e proposições. (PORTO, 1999). 

QUADRO 1 - Eixos de Proteção do Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes 
– SGD. 
 

EIXO OBJETIVOS ÓRGÃOS 

EXECUTORES 

Promoção Ações que executem os direitos 
considerados básicos 

Assistência Social 
(CRAS e CREAS) 
Saúde/Educação/Segurança 
Pública 
Serviços de Atendimento 
Socioeducativo 
Disque Denúncia 

Defesa Fiscalização e sanções quando 
descumpridas as leis 

Conselho Tutelar 
Ministério Público 
Forças de Segurança 
(Polícia) 
Defensoria Pública 
Ouvidorias 
Centros de Defesa 
Justiça (Varas da Infância e 
Delegacias) 
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Controle Social Supervisão/Avaliação 

Conselhos de Direitos das 
Crianças e Adolescentes 
(Municipal, Estadual e 
Federal) 
Conselhos Setoriais 
(Saúde, Assistência, 
Educação).  
Tribunal de Contas do 
Estado e Municípios 

Fonte: Elaboração própria com embasamento na síntese apresentada por Porto (1999) e Ferreira 
(2014). 

Nesse sentido, é válido destacarmos que os eixos do sistema devem agir de forma 

articulada e integrada para garantir a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes. O Estatuto 

também institui inúmeros princípios e diretrizes voltadas para a proteção, aponta as linhas de ação 

da política de atendimento, como as políticas e programas sociais, serviços de prevenção, entidades 

de atendimento, medidas de proteção e organização pública, além de priorizar a reinserção familiar 

como medida de ressocialização (SIMÕES, 2008). 

O ECA, entre outras conquistas importantes, institui os conselhos de direitos da criança e 

do adolescente em todos os níveis, nacional, distrital, estaduais e municipais, com o caráter 

deliberativo e de controle das ações governamentais e não governamentais, de composição 

paritária, com o objetivo de assegurar políticas para a efetivação dos direitos.  

Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente são órgãos cuja função é formular 

as políticas públicas, em todos os níveis (básicas, assistenciais e de garantia), compostos, de 

maneira paritária, por representantes do Poder Executivo e de entidades da sociedade civil. 

Enquanto que, os Conselhos Tutelares, são órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

Em cada município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um 

Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de cinco 

membros, escolhidos pela população local para mandato de quatro anos, permitida 1 (uma) 

recondução, mediante novo processo de escolha. (Art. 131 e 132 BRASIL, redação dada pela Lei 

nº 12.969, de 2012). Segundo o Cadastro Nacional de Conselhos Tutelares, o Brasil já conta com 

5.906 unidades. 

 

O presente cadastro traz um levantamento dos dados de todos os Conselhos 
Tutelares no Brasil. Ele nos permite conhecer, promover e fortalecer a atuação 
dessas estruturas imprescindíveis para a construção de um país com cada vez mais 
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direitos para as 56 milhões de crianças e adolescentes brasileiras (BRASIL, 2012, 
s/d)28.  

No entanto, percebemos que atualmente em pleno século XXI, muitos desses órgãos 

encontram-se sucateados e esquecidos pelo Poder Público. Alguns Conselhos Tutelares se veem 

impossibilitados para a realização de seus trabalhos pela falta de recursos básicos, tais como: carro, 

gasolina para realização de visitas e encaminhamentos, materiais como computador, impressora e 

até papel para elaboração de relatórios e encaminhamentos, sem falar na falta de segurança para 

realização dos trabalhos. 

No dia 06 de fevereiro de 2015, foram assassinados três conselheiros e uma mulher de 62 

anos de idade em uma chacina na cidade de Poção, no Agreste pernambucano, a 240 km de 

Recife/PE. As vítimas estavam em um carro do Conselho Tutelar do município junto com uma 

menina de 3 anos, única sobrevivente do crime29. Após o ocorrido, conselheiros tutelares fizeram 

uma paralização em todo o país em protesto, e uma representação enviou uma carta com 

reivindicações a Câmara dos Deputados em Brasília,  

 

Entre as reivindicações estão o pedido de respeito por parte das autoridades 
municipais à autonomia e autoridade do Conselho Tutelar; o reconhecimento das 
autoridades municipais de que o Conselho Tutelar não é um órgão executor de 
ações, e sim garantidor de direitos; e o reconhecimento da importância do trabalho 
do Conselho Tutelar na comunidade através de remuneração compatível com a 
complexidade da função (SARAIVA, 2015, s/d) 30.  

 

Percebemos assim que, há muito que ser feito no sentido de assegurar que esses órgãos 

tão importantes para a garantia de direitos de crianças e adolescentes funcionem adequadamente. 

Porto (1999, p. 151) chega a afirmar que a atuação dos Conselhos de Direitos e Tutelares, figuras-

chave da aplicabilidade do Estatuto, não funcionam em sua maioria e afirma: “conselho 

funcionando não é regra, é exceção”. 

                                                           
28 Dados sobre os Conselhos Tutelares no Brasil. Disponível em:< http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-

adolescentes/cadastro-nacional-dos-conselhos-tutelares-2)>. Acesso em: 18 fev. 2015. 

29 Informações disponíveis em: http://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2015/02/chacina-em-pocao-ocorreu-
depois-de-crianca-sair-da-casa-da-avo-paterna.html. Acesso em: 24 fev. 2015.  
30 Matéria Disponível em: 
<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2015/02/12/interna_cidadesdf,470783/conselheiros-
tutelares-fazem-paralisacao-em-protesto-contra violencia.shtml>. Acesso em: 25 fev. 2015. 
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Nesse sentido, surgem algumas inquietações, tais como: se o Estatuto possui tantos 

mecanismos de defesa para as crianças e adolescentes porque ainda hoje nos deparamos com tantas 

formas de violações? Porque os Conselhos de Direitos e Tutelares não conseguem efetividade nas 

suas ações? 

Acreditamos que aliado à redução de investimentos e atenção por parte do Estado há 

também ausência de conhecimento por parte da população e de seus operadores. Os Conselhos de 

Direitos, por exemplo, são órgãos criados pelo Poder Executivo e o Estatuto determinou a criação 

de um conselho para cada poder executivo. Nesse sentido, o Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CONANDA, instituído pela Lei Federal nº 8. 242, de 1991, é o 

responsável por deliberar sobre a política de atenção à infância e à adolescência, pautada sempre 

no princípio da democracia participativa. Ou seja, trata-se de um “órgão nacional/federal, cuja, 

função é traçar normas gerais e coordenar a política no âmbito nacional, de maneira interativa com 

os Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos” (SILVA, 1997, p.160).  Conforme artigo 89 do 

Estatuto “a função de cada membro do conselho nacional e dos conselhos estaduais e municipais 

dos direitos da criança e do adolescente é considerada de interesse público relevante e não será 

remunerada” (BRASIL, 2008, p.30). 

As linhas de ação da política de atendimento compreendem: políticas sociais básicas; 

políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem; 

serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, 

maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; serviço de identificação e localização de pais, 

responsável, crianças e adolescentes desaparecidos; proteção jurídico-social por entidades de 

defesa dos direitos da criança e do adolescente.  

Dentre as diretrizes da política de atendimento destacamos: municipalização do 

atendimento; criação dos conselhos; criação e manutenção de programas específicos com base na 

descentralização político administrativa; manutenção de fundos nacionais, estaduais e municipais 

vinculados aos conselhos; dentre outros. (Art. 87/88, BRASIL, 2008, p. 29/30). 

Em síntese, tais linhas de ação e diretrizes representam um importante aparato legal, no 

entanto, necessitam de uma articulação com as demais políticas e entidades federativas para uma 

real efetivação dos direitos. Nesse sentido, de acordo com Santos, (1992) no que diz respeito à 

descentralização político-econômica, a situação é preocupante. Pois, 
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A municipalização pressupõe distribuição clara de competência, papéis e 
atribuições entre as três esferas de governo (União, Estados, Municípios). No 
entanto, verifica-se a transferência de competência/funções da União e dos 
Estados para os municípios sem a criação de infraestrutura necessária; forma 
arbitrária de transferência da arrecadação tributária com repasses de caráter 
residual e descontínuo (SANTOS, 1992, p. 71). 

 
Entretanto, apesar das controvérsias e dificuldades que não se restringem apenas ao 

processo de municipalização, percebemos que o ECA apresenta diversos avanços com relação ao 

Código de Menores. Dentre os quais podemos destacar o conjunto de mecanismos criados em 

defesa das crianças e adolescentes, Conselho Tutelar, Conselho de Direito, Doutrina da Proteção 

Integral, a substituição do Pátrio Poder pelo Poder Familiar, uma substituição não só de 

nomenclatura, mas de concepção e estabelecimento de igualdade de direitos entre homens e 

mulheres e não mais a detenção única do poder pelo homem, o estabelecimento da guarda 

compartilhada, e até da apuração do Ato Infracional. Assim, 

 

Em face da edição da Convenção Internacional da Criança e do Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA, o Direito Infracional ganhou sua autonomia. 
Não pode mais ser considerado um apêndice do Direito Penal, do Direito de 
Família, ou mesmo abordado conjuntamente com as demais disposições do ECA, 
sob a pena de se confundir os registros [...] não dá para pensar o registro da guarda, 
tutela, adoção, com a mesma base do ato infracional (ROSA; LOPES, 2011 
p.XXVII). 

 

Desse modo, é importante sinalizarmos que nossa pretensão é analisar as modificações no 

processo de apuração do Ato Infracional com enfoque nos seus “sujeitos principais”, os 

adolescentes autores de ato infracional.   

 

 

2.1.2 “De ontem a hoje”: análises sobre o Ato Infracional 

 

Partindo dos avanços advindos na década de 1990 com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, podemos falar de um novo direcionamento para o Ato Infracional, pois, nas décadas 

remotas as ações delituosas eram denominadas “crime ou contravenção”, na maioria das vezes as 

crianças e adolescentes que praticavam tais atos eram condenados, conforme a vontade do juiz, 

detentor do poder, pois estava nas suas mãos o destino das crianças e adolescentes e até de suas 
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famílias. Não podemos deixar de citar que na maior parte dos casos eram consideradas apenas as 

condições financeiras dos “réus”, pois, o fato de serem pobres já pesava na hora da decisão e no 

estabelecimento da “pena”. “O já revogado Código de Menores apresentava o adolescente autor de 

ato infracional como uma vaga categoria sociológica” (VOLPI, 2011, p. 8). Porém, após o ECA 

vários aspectos mudaram, e é sobre essas mudanças que nos debruçaremos a seguir. 

A Lei n. 8.069/1990 estabelece no art. 103 que ato infracional é a conduta descrita como 

crime ou contravenção penal.  “Ao assim definir o ato infracional, em correspondência absoluta 

com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, o ECA considera o adolescente como uma 

categoria jurídica” [...] (VOLPI, 2011, p.15). Mas, na verdade o que isso quer dizer? 

As terminologias crime e contravenção penal encontram-se discriminadas no Código 

Penal, lei destinada para adultos. Tejadas (2008, p.47) cita alguns autores que compreendem o 

“crime como uma ruptura com a lei, pois se refere a condutas repreensíveis previstas nesta, que 

define o que é nocivo para sociedade”. De acordo com a Teoria Finalista da Ação Penal, criada 

pelo jurista alemão Hans Welzel crime é a ação típica e antijurídica.  “A conduta criminosa era tão 

somente caracterizada pela ação dirigida a uma finalidade contrária à lei, pouco importando a 

consciência que o individuo possuía do ilícito” (PORTO, 1999, p.88).  Do mesmo modo, 

Contravenção significa transgredir, infringir as leis e regras estabelecidas pela sociedade. No 

entanto, alguns sistemas jurídicos afirmam que, “o critério para nortear o fato como crime ou 

contravenção é essencialmente político. Em outras palavras, razões políticas vão ditar a 

classificação de um fato como um crime ou contravenção. Via de regra, os graves mais graves são 

crimes; os menos graves, contravenções penais” (BAYER, 2014, p. 11). 

Assim, é importante destacarmos que, após o ECA, na década de 1990, os atos cometidos 

pelos adolescentes não são denominados crimes e sim Ato Infracional, ou seja, contravenção penal. 

“Desse modo, o ato infracional deixou de se constituir uma categoria vaga para tornar-se preciso” 

(TEJADAS, 2008, p.54).  No ECA também não se adotou as denominações réu e condenado. Pois, 

“o que se pretende é evitar a rotulação e a estigmatização do adolescente através de tais palavras.” 

(PORTO, 1999, p. 233). 

O Estatuto também normatiza e estabelece que são responsabilizados pelo cometimento 

do ato infracional adolescentes e jovens entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade, e também 

estabelece medidas protetivas destinadas para crianças de 0 (zero) a 12 (doze) anos de idade. 31 

                                                           
31 Ver Medidas Protetivas nos art. 101 Do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 
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Assim, o art. 228 da Constituição Federal de 1988 e o art. 104 do ECA  estabelecem que “são 

penalmente inimputáveis os menores de 18 (dezoito) anos, sujeitos às medidas prevista na Lei”.  

O termo Inimputabilidade significa ausência de responsabilidade penal, ou seja, os atos 

considerados infracionais praticados por adolescentes menores de 18 (dezoito) anos não serão 

julgados pela Lei Penal Brasileira, serão destinados a execução de medidas estabelecidas pelo 

ECA. Assim, esclarecemos equívocos sempre elencados pelo senso comum, que a 

inimputabilidade delegada aos adolescentes fazem com que esses não sejam responsabilizados por 

seus atos, trata-se de um grande “engano”. 32 Pois, “a inimputabilidade – causa de exclusão da 

responsabilidade penal - não significa, absolutamente, irresponsabilidade pessoal ou social [...] A 

circunstância de o adolescente não responder por seus atos delituosos perante a Corte Penal não o 

faz irresponsável” [...] (SARAIVA, 2014, p. 210). Ou seja, “[...] inimputabilidade (estado em que 

há ausência de capacidade de culpa) e impunidade (estado de impune) são conceitos diferenciados. 

Ousar equipará-los constitui absurdo”. (KOERNER JÚNIOR, 2014, p.201). 

Ao longo da história a inimputabilidade penal nem sempre foi destinada para os menores 

de 18 (dezoito) anos, como veremos no quadro a seguir: 

 

 

QUADRO 2 - Histórico sobre a Idade Penal nos Projetos de Código Penal no Brasil. 

 

PERÍODO 

HISTÓRICO/ANO 
IDADE PENAL EMBASAMENTO JURÍDICO 

Código Criminal do 
Império/1830 

“art. 10, § 1º não se 
julgarão criminosos os 

menores de 14 (quatorze) 
anos”. 

O primeiro Código Criminal, 
genuinamente brasileiro é de 16 
de dezembro de 1830, com fortes 
ideais iluministas. Neste código a 
questão da maioridade penal foi 
tratada em alguns momentos, 
porém, surge com atenção 
insuficiente com relação à 
penalidade-idade (CARVALHO, 
2010). 

                                                           
32 Consideramos ser necessário apontar que o discurso propagado pela mídia é proposital e desqualificado, no intuito 
de afirmar que os adolescentes autores de ato infracional não são penalizados, o que reflete diretamente no discurso, 
em sua maioria, do senso comum que o reproduz sem analisar, por isso, consideramos ser de forma enganosa. 
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Código Republicano/1890 
“art. 27, § 2º irresponsável 
seria o menor infrator com 
idade até 9 (nove) anos”. 

Substituído pelo Código Penal 
dos Estados Unidos do Brasil 
(Decreto n. 847, de 11 de outubro 
de 1890), adotou-se, critério 
diferenciado, pela idade, para a 
afirmação ou não da 
responsabilidade penal. 

Lei n. 4.242, de 5 de 
janeiro de 1921 

“art. 3º, § 16 exclui o 
menor de algum processo 
quando ainda não tivesse 
completado 14 (quatorze) 

anos”. 

Nessa época, buscava-se, no 
Brasil, proteger os menores 
abandonados e delinquentes. 

Projeto Galdino 
Siqueira/1913 

“art. 13, I, mantinha o 
limite de idade em 14 

(quatorze) anos”. 

 

Projeto Sá Pereira/1935 “art. 20, a idade penal era 
16 (dezesseis) anos”. 

 

Projeto Alcântara 
Machado/1938 

“art. 16, n.1, a idade penal 
era 18 (dezoito) anos”. 

 

Código Penal Decreto –
Lei n. 2.848/1940 

“a idade penal era 18 
(dezoito) anos”. 

Foi influenciado pelo Projeto 
Alcântara Machado. E a 
imputabilidade residia no caráter 
biológico. 

Projeto Hungria/1963 “a idade penal era 18 
(dezoito) anos”. 

“fixava a maioridade penal nos 
18 anos, porém, quando provada 
a maturidade, excepcionalmente, 
a imputabilidade era destinada ao 

maior de 16 anos” 

Código Penal de 
1969/Decreto – lei nº 

1.004 

“a idade penal era 18 
(dezoito) anos”. 

“Excepcionalmente, pode ser 
declarado imputável o menor de 
16 (dezesseis) anos, se revela 
suficiente desenvolvimento 
psíquico e governar a própria 
conduta, ou seja, possui um 
caráter biopsicológico”. 
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Código Militar 
1969/Decreto – lei n. 1.001 

“firmou a imputabilidade, 
excepcionalmente, aos 16 

(dezesseis anos)”. 

Encontra-se revogado com o 
advento da Constituição Federal 

de 1988 

Constituição Federal 
1988 

“art. 228 São penalmente 
inimputáveis os menores de 
18 (dezoito) anos, sujeitos 

às normas da legislação 
especial”. 

“São os menores de 18 (dezoito) 
anos inimputáveis, isto é, 

penalmente irresponsáveis”. 

Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA. Lei 

n. 8.069/1990 

“Art. 103 São penalmente 
inimputáveis os menores de 
18 (dezoito) anos, sujeitos 
às medidas previstas nesta 

Lei”. 

O ECA firmou o art. 228 da 
Constituição Federal de 1988. 

Fonte: Adaptação da síntese apresentada por Koerner Júnior (2014, p.177- 184).  

 

Podemos apreender que ao longo dos períodos históricos referenciados a idade penal 

mudou significativamente, chegando inclusive aos menores de 9 (nove) anos de idade na década 

de 1890, sendo estes, denominadas de “criminosos”.  Logo após foi adotada a idade penal de 14 

(quatorze) anos, 16 (dezesseis) anos e por fim, 18 (dezoito) anos de idade. Porém, é importante 

ressaltarmos, que algumas vezes os critérios adotados para designar a idade penal podiam ser de 

caráter biológico, biopsicológico, entre outros. O que explícita o aporte positivista e estrutural 

utilizado, como se fosse possível estabelecer por meio de tais critérios o grau de maturidade e 

intencionalidade de tais sujeitos. Com o ECA o critério adotado para justificar a idade penal é 

embasado na concepção de que os adolescentes são pessoas em desenvolvimento humano social e 

político que necessitam de uma contínua proteção especial33. 

                                                           
33 Sobre a condição peculiar de desenvolvimento, o artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que, na 
interpretação desta lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos 
e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 
O desenvolvimento da criança e, mais tarde, do adolescente, caracteriza-se por intrincados processos biológicos, 
psicoafetivos, cognitivos e sociais que exigem do ambiente que os cerca, do ponto de vista material e humano, uma 
série de condições, respostas e contrapartidas para realizar-se a contento. O papel essencial desempenhado pela família 
e pelo contexto sócio comunitário no crescimento e formação dos indivíduos justifica plenamente o reconhecimento 
da convivência familiar e comunitária como um direito fundamental da criança e do adolescente (BRASIL, 2006, 
p.25). 
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Aparentemente esse é um assunto que deveria estar definido e firmado, pelo fato de ser 

estabelecido pelo Constituição Federal de 1988 e pelo ECA, porém, mesmo hoje em pleno século 

XXI, a questão da inimputabilidade penal para adolescentes menores de 18 (dezoito) anos suscita 

várias polêmicas, pois, diversos segmentos da sociedade civil organizada defendem 

veementemente a redução da maioridade penal para 16 (dezesseis) anos e existem também vários 

segmentos que são contra essa redução. 

Casos em que adolescentes praticam atos infracionais, considerados graves, causam 

indignação da população, e trazem à tona o debate acerca da redução da maioridade penal. Uma 

parte da sociedade, respaldada em uma mídia sensacionalista, defende a redução da maioridade 

penal para 16 (dezesseis) e/ou 14 (quatorze) anos de idade. Além do debate há inúmeros projetos 

de leis com tramitação nas Câmaras Legislativas e Senado que defendem tais propostas de redução 

da maioridade penal, e para alterar o artigo 228, qualificado como uma cláusula “pétrea” 34 da 

Constituição Federal brasileira de 1988, que estabelece a idade mínima para sofrer uma condenação 

penal com 18 (dezoito) anos (SALES, 2007, p. 310), dentre esses projetos de lei, destacamos a 

Proposta de Emenda à Constituição - PEC, Nº 33 de 201235. 

 
O texto abre a possibilidade de a Justiça aplicar, a adolescentes envolvidos em 
crimes como homicídio qualificado; extorsão mediante sequestro; e estupro, penas 
impostas hoje a “criminosos” adultos, ou seja, com 18 anos ou mais. Em linhas 
gerais, a PEC 33/2012 permitia a aplicação da lei penal a maiores de 16 anos 
envolvidos em crimes hediondos, desde que laudo médico comprovasse sua 
compreensão sobre a gravidade do delito; a medida fosse reivindicada por 
promotor da infância e da juventude e julgada por juiz de vara especializada na 
área; e a pena definida fosse cumprida em estabelecimento prisional específico, 
separado de presos adultos (BRASIL, 2014, s/d)36  

 

No entanto, a emenda Constitucional ao buscar o rebaixamento da maioridade penal, está 

embasada em um raciocínio predominantemente positivista e subjetivo, assim podemos dizer que 

                                                           
34 “Cláusula Pétrea é um dispositivo constitucional imutável, que não pode sofrer revogação. Seu objetivo é o de 
impedir que surjam inovações temerárias em assuntos cruciais para a cidadania e para o Estado”. Disponível em: 
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/290653/clausula-petrea. Acesso em: 02 abr. 2015. 
35 De autoria do Senador - Aloysio Nunes Ferreira  e tendo como relator o senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES), 
possui como Ementa: Alterar a redação dos arts. 129 e 228 da Constituição Federal, acrescentando um parágrafo único 
para prever a possibilidade de desconsideração da inimputabilidade penal de maiores de dezesseis anos e menores de 
dezoito anos por lei complementar, sendo esta derrubada pela Comissão  de Constituinte e Justiça - CCJ com 11 votos 
contrários e 8 favoráveis. Fonte: Site do Senado Federal. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106330>. Acesso em: 15 fev. 2014.  
36 Matéria disponível em: http:<//www12.senado.gov.br/noticias/materias/2014/02/19/ccj-rejeita-reducao-da-
maioridade-penal-e-senadores-sugerem-mudancas-no-eca>. Acesso em: 27 dez. 2013. 
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é inviável, uma vez que laudos médicos não comprovariam a capacidade de compreensão e 

discernimento do jovem, além de acreditar que tais sujeitos se condenados a partir dos 16 

(dezesseis) anos não seriam destinados para outros estabelecimentos prisionais, diferente dos 

adultos. Assim, só nos resta saber, se isso aconteceria e de que maneira? Visto que o sistema 

prisional brasileiro encontra-se falido, com superlotação e inúmeros problemas. Que tipos de 

critérios científicos os médicos utilizariam para definir se o adolescente possui discernimento e 

maturidade sobre seus atos?  

Além disso, a emenda proposta esbarra na proibição do artigo 60,§ 4º” da CF de 1988, o 

qual estabelece que uma emenda não pode abolir: “a forma federativa de Estado; o voto direto, 

secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; os direitos e garantias individuais” 

(KOERNER JÚNIOR, 2014, p.205). Ou seja, não pode modificar o que está disposto na Lei. 

Ademais, reformar a CF para reduzir a maioridade penal, significa um retrocesso, um desserviço, 

um verdadeiro atentado (SARAIVA, 2014).  

Mas, os que defendem tal ideia acreditam que a redução da maioridade penal iria reduzir 

a criminalidade e aumento da violência que vivenciamos no dia-a-dia37. “A cultura do medo que se 

criou em torno da criminalidade provoca um generalizado desejo de punição, uma intensa busca 

de repressão e uma obsessão por segurança. A lei passa a ser a ‘tábua de salvação’ da sociedade e, 

                                                           
37 Nesse sentido, é necessário destacarmos que mesmo após a não aprovação da PEC nº 33, a PEC nº 171 que tem o 
mesmo objetivo de redução da maioridade penal para 16 anos de idade continua em tramitação e infelizmente, no dia 
31 de março de 2015, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça - CCJ com 42 votos a favor e 17 contra. 
Este fato suscitou indignação de diversos movimentos sociais que defendem os direitos das crianças e adolescentes 
brasileiros, por considerar tal fato um verdadeiro retrocesso. Porém, não está definido e terá muito que lutar. Pois, 
ainda está em tramitação e a Câmara irá criar uma comissão especial para examinar o conteúdo da proposta, e terá o 
prazo de 40 sessões do Plenário para dar seu parecer. Depois, a PEC será votada pelo plenário da Câmara em dois 
turnos. Para ser aprovada, a proposta precisa ter pelo menos 308 votos (três quintos dos deputados) em cada uma das 
votações. Depois de aprovada na Câmara, a PEC seguirá para o Senado, onde será analisada pela CCJ e depois pelo 
plenário, onde precisa ser votada novamente em dois turnos. Disponível em: 
http:<//agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2015-03/ccj-da-camara-aprova-admissibilidade-da-pec-que-reduz-
maioridade-penal>. Acesso em: 02 abr. 2015. É importante destacarmos que diante da realidade complexa e dinâmica, 
a luta por parte de uma grande bancada conservadora em prol da redução da maioridade penal angariou mais uma 
vitória por meio de uma “manobra perversa” por parte do então Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha 
– PMDB/RJ. Pois, no dia 1 de Julho de 2015, a Câmara iniciou a votação e a redução da maioridade penal não foi 
aprovada. Porém, o então presidente da casa resolveu fazer nova votação no dia seguinte aglutinando alguns textos 
não aprovados no dia anterior na PEC e realizou nova votação, dessa vez atingiu um montante de 323 votos a favor e 
155 contra, era necessário 308 votos para aprovação. Para alguns deputados Eduardo Cunha passou por cima do 
regimento interno e deveria ter colocado para votação o texto original. Tal ato, só demonstra a forma arbitrária e 
autoritária com que tem sido tratado o assunto, e mais uma vez, o retrocesso no âmbito dos direitos de nossas crianças 
e adolescentes, pois sabemos que tal fato atingirá os pobres e já vitimizados adolescentes brasileiros. 
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quanto maior for a sua dureza, mais satisfeita ela estará” (ROSA e LOPES, 2011, p.37).  Mas, 

podemos fazer um questionamento simples sobre esse assunto: “E a cadeia resolve?”. 38 

Discursos corriqueiros para justificar a defesa da redução da menoridade penal, destacam 

que: “Os adolescentes são cientes do que fazem, pois, podem votar aos 16 (dezesseis) anos”; “Os 

crimes violentos são praticados por adultos e com uma participação dos adolescentes, porque para 

eles não dá em nada”, entre outros. Porém, acreditar que a redução da maioridade penal seria a 

solução mágica para o problema, é um grave equívoco, pois, “significa tratar os efeitos e não a 

causa”.  

Partindo da análise dos discursos citados, concordamos com Saraiva (2014, p. 217), pois, 

dizer que o jovem de 16 (dezesseis) anos pode votar e por isso pode ir para a cadeia é uma meia-

verdade (ou uma inverdade completa). Pois, o voto aos 16 (dezesseis) anos é facultativo, enquanto 

a imputabilidade é compulsória. “A propósito, a legislação brasileira fixa diversos parâmetros 

etários, não existindo uma única idade em que se atingiria, no mesmo momento, a “maioridade 

absoluta”. Outro discurso corriqueiro é afirmar que cada vez mais adultos inserem adolescentes na 

prática de ato infracional pelo motivo de que se “pegos” pela polícia, não resulta em nada. No 

entanto, Saraiva (2014, p.213), nos chama atenção para o fato de que: “pretende-se estender o 

‘mandado’ o mesmo sistema que não atinge o ‘mandante’? Ou seja, se a questão for de eficácia do 

sistema, por que o mandante (de regra ‘pior’ que o executor direto) não é responsabilizado? 

Esses são alguns argumentos utilizados para contrapor a ideia de redução da maioridade 

penal, e nesse contexto, é interessante ressaltarmos que endossam esse movimento contra a redução 

vários segmentos da sociedade civil, governo, movimentos sociais, conselhos de direitos e 

tutelares, e diversas categorias profissionais, das quais ressaltamos o conjunto da categoria dos 

Assistentes Sociais representados pelo conjunto CFESS/CRESS39, representantes da Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB, e outras. 

                                                           
38Ver algumas considerações sobre esse debate, Volpi, 2011; Koerner Júnior, 2014; Saraiva, 2014, e outros. 
39 O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) é uma autarquia pública federal que tem a atribuição de orientar, 
disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício profissional de assistentes sociais no Brasil, em conjunto com 
os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS). Para além de suas atribuições, contidas na Lei nº 8.662/1993, a 
entidade vem promovendo ações políticas comprometidas com um projeto de sociedade radicalmente democrático, 
anticapitalista e em defesa dos interesses da classe trabalhadora. Disponível em: 
http:<//www.cfess.org.br/arquivos/contraamaioridade.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2014. 
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A este respeito, o presidente da OAB afirmou que “a criminalidade juvenil há de ser 

combatida em sua origem – a miséria e a deseducação; não será expondo jovens de 16 (dezesseis) 

anos ao falido sistema penitenciário que se poderá recuperá-los”. 40 

Na verdade, tal situação surge, 

 

Como expressão, pois, das respostas impressionistas e superficiais ao problema 
da violência social no Brasil, [...] soluções que podem fazer recuar ainda mais a 
democracia. Sabe-se, no entanto, de acordo como o Ministério da Justiça, que 60 
% da população carcerária brasileira já é composta por jovens, entre 18 e 25 anos 
41(O GLOBO, 02/09/01), explicitando a falta de projeto do país para a sua 
juventude a qual termina trancafiada no decadente sistema penitenciário (SALES, 
2007, p.315).  
 
 

No que tange a esse assunto, corroboramos com as opiniões daqueles que são 

notoriamente contra a redução da maioridade penal, por acreditarmos que tal atitude não resolveria 

o problema. Além do fato de que, isso resultaria em um verdadeiro retrocesso no âmbito dos 

direitos alcançados pelo ECA. 

 

Cientificamente, a mudança de conteúdo da apontada norma constitucional (art. 
228) não é a solução – a curto, médio e longo prazos – para problemas (seríssimos) 
que o Brasil tem (e enfrenta ou não quer enfrentar) no campo da repressão e da 
prevenção da criminalidade, de atos infracionais e de fatos nocivos ao grupo 
(KOERNER JÙNIOR, 2014, p165). 

 

 Ademais, a questão não está na redução da maioridade penal, é necessário a real 

efetivação do ECA e lutar pela garantia de direitos fundamentais, como educação, por exemplo, 

                                                           
40 Disponível em: <http://www.oab.org.br/noticia/24919/oab-repudia-pec-que-propoe-diminuir-para-16-anos-

maioridade-penal)>. Acesso em: 12 mar. 2014. 

41 O crescimento da população carcerária é algo que devemos destacar, de acordo com om dados do InfoPen, do 
Ministério da Justiça, apontou um crescimento de 21,4% na população carcerária brasileira no período de 2008 a 2012, 
registrando 548.003 presos em 2012, uma taxa de 287,31 para cada 100mil habitantes [...]Os jovens de 18 a 24 anos 
eram maioria nas penitenciárias brasileiras em 2012 (29,8%). Entre a faixa etária dos 25 a 29 anos essa taxa foi de 
25,3% [...] O que objetivamos nesse sentido destacar é que, o perfil do preso brasileiro se mantém há anos entre os 
jovens, pardos e negros e de baixa escolaridade. (GOMES, 2012, s/p). Disponível em: 
<http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/100652530/artigo-prof-luiz-flavio-gomes-perfil-dos-presos-no-brasil-em-2012>. 
Acesso em: 02 abr. 2015. 
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para a formação dessas crianças e adolescentes, uma vez que tais indivíduos estão em processo de 

formação e necessitam de atenção e cuidado. Desse modo, 

 

É necessário reconhecer a criança e o adolescente como cidadãos, sujeito de 
direitos especiais pela sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e pela 
necessidade de proteção contra toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência e opressão – com prioridade a direitos fundamentais à vida, 
à saúde, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, à 
convivência familiar e comunitária e à proteção especial (SALES; ALENCAR, 
1997, p. 35). 

 

É interessante frisar que a sociedade não percebe que estes não nasceram infratores, nem 

pediram para ser, apesar de muitas vezes serem conscientes do que fazem. Porém, são seres 

humanos que erram, mas, possuem um grande potencial de transformação e merecem atenção, pois, 

são vítimas e réus, desta violência. Como afirma Fromm (1983, p.149) [...] “A destrutividade é 

produto da vida não vivida”. É desta forma que, estas crianças e adolescentes autores de ato 

infracional, encontram-se privados de viver sua infância, comprometendo todo o seu processo de 

desenvolvimento.  

Tais discussões, suscitam alguns questionamentos sobre a relação adolescentes X ato 

infracional. Dentre as quais destacamos: O que levam tais sujeitos ao cometimento do ato 

infracional? Que tipo de ato infracional cometeram? 

Na busca por uma maior compreensão sobre a relação e aproximação com esse objeto, 

fomos buscar algumas respostas. Enfim, por meio da pesquisa e maior contato com o grupo de 

sujeitos entrevistados encontramos alguns elementos importantes para a análise. Quando 

questionados sobre o que os levaram ao cometimento do ato infracional as respostas foram 

diversas. Vejamos a seguir: 

 

QUADRO 3 - Relação dos Jovens Entrevistados X Ato Infracional 
 

ESCRITOR 
ENTREVISTADO 

ATO INFRACIONAL 

IDADE 
QUANDO 

COMETEU O 
ATO 

INFRACIONAL 

MOTIVOS QUE 
O LEVARAM À 
INFRACIONAR 
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Clarice Lispector 
2 PROCESSOS: tráfico 

de drogas 
14 anos 

“Vendo fazer fiz 
também” 

 
Paulo Freire 

2 PROCESSOS: assalto a 
mão armada e tráfico de 

drogas 
15 anos 

“Foi as amizades, 
um chamava o 

outro e dizia vamo 
lá, dinheiro fácil eu 
juntei um dinheiro 

e comprei logo 
uma arma ai 

facilitava. Tinha 
também o vício, 
depois de fumar 
maconha dava 

coragem”. 

Rachel de Queiroz 
1 PROCESSO: furto e 

ameaça 
15 anos 

“Foi a única vez 
que fiz isso” 

Zélia Gattai 

2 PROCESSOS: tentativa 
de homicídio e porte de 
arma de fogo/tráfico de 

drogas 

16 anos 

“Não foi por meio 

de amizades, era 

meu ex marido 

mesmo, foi depois 

que me envolvi 

com ele”. 

 

Florestan Fernandes 
2 PROCESSOS: dano e 

ameaça/dano e difamação 
15 anos 

Não consta no 
processo. 

Ariano Suassuna 
1 PROCESSO: roubo 

qualificado 
17 anos 

Não consta no 
processo 

Graciliano Ramos 
1 PROCESSO: tráfico de 

drogas 
18 anos 

Não consta no 
processo 

Zila Mamede 
1 PROCESSO: furto 

qualificado 
15 anos 

Não consta no 
processo. 

Nísia Floresta 

2 PROCESSOS: roubo 
qualificado/porte de 

armas e entorpecentes 

15 anos 
Não consta no 

processo. 

FONTE: Elaboração própria (Coleta de dados, 2014). 
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As informações expostas no quadro evidenciam que as idades e os motivos que levaram 

os adolescentes a cometer o ato infracional foram diversas, desde o fato de serem incentivados “por 

amigos” e companheiros, até a justificativa de “ver e querer fazer”. Com relação à idade em que 

cometeram o ato infracional, consideramos necessário ressaltar que um dos entrevistados mesmo 

tendo 18 (dezoito) anos de idade no momento da prática do ato infracional foi submetido à 

responsabilização, mediante o que está disposto no ECA, “deve ser considerada a idade do 

adolescente à data do fato”, respeitando também ao que o Estatuto estabelece que o adolescente 

deverá responder até a idade máxima de 21 (vinte e um) anos de idade.  

Consideramos nesse ínterim que, “para as crianças e adolescentes, os menores de 

antigamente, muita coisa existe por fazer em nosso país, daí que as normas constitucionais e penais 

e as do Estatuto da Criança e do Adolescente ressentem-se de efetividade porque não vêm gerando 

os efeitos que delas seria normal esperar” (KOERNER JÚNIOR, 2011, p.167). 

Mas, é importante ressaltarmos que após o ECA foi criado todo um aparato jurídico a eles 

destinado, desde a apuração do ato infracional até a responsabilização dos adolescentes que o 

cometem, e a mudança se deu na forma de atenção e responsabilização dada a estes. 

Sobre os avanços advindos com o Estatuto da Criança e do Adolescente podemos citar o 

procedimento que apura a prática do Ato Infracional. “O procedimento para apuração do ato 

infracional é praticamente idêntico ao procedimento, previsto no Código do Processo Penal, para 

apuração dos delitos praticados por adultos” (PORTO, 1999, p.232). No entanto, torna-se 

necessário evidenciar algumas diferenciações.  Para tanto, utilizaremos o quadro ilustrativo a 

seguir: 

 

QUADRO 4 - Ações do Poder Público para Averiguação do Ato Infracional no Brasil a parti de 

1990. 

 

IDADE 
ATO 

INFRACIONAL 

CONDIÇÃO 

PERANTE A LEI 

PUNIÇÃO 

APLICÁVEL 

Menos de 12 anos 

Crianças 
Ato infracional 

Inimputável (não é 

responsabilizado) 

Nenhuma (apenas 

medidas de proteção 

art. 101 do ECA) 
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Mais de 12 anos e 

menos de 18 anos 

(adolescentes) 

Ato infracional 
Inimputáveis, porém 

são responsabilizados 

Medidas 

socioeducativas 

Maior de 18 anos 

(adulto) 

Crime ou 

contravenção 

Imputável, ou seja, 

responsável 

penalmente 

Penas do Código 

Penal, inclusive 

prisão. 

Fonte: Adaptação da síntese apresentada por Porto (1999, p.232).  

 

O quadro apresenta de forma simplificada que o Estatuto destina as crianças que cometem 

algo considerado infração, medidas de proteção, pois, consideram o fato de que essas não possuem 

formação cognitiva para assumir seus atos, pois, encontram-se em desenvolvimento. Em se 

tratando dos adolescentes, são imputadas medidas socioeducativas42, ou seja, são medidas 

responsabilizadoras.  

A apuração do Ato Infracional é regida pelos artigos 171 a 190 do ECA, dos quais, 

destacamos que: o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, encaminhado à 

autoridade policial competente, trata-se da polícia Judiciária, ou civil, devendo ser atendido em 

repartição especializada para atendimento de adolescente43. “A apreensão em flagrante ocorre 

durante a prática da infração ou logo após ele, ou ainda quando o adolescente ao qual se imputa a 

prática é apanhado com o produto ou instrumentos da infração”, se o ato for considerado grave ou 

ofereça ameaça à pessoa, será lavrado o auto de apreensão e se não, o boletim de ocorrência dará 

início ao procedimento. Não havendo entidades especializadas, o adolescente poderá permanecer 

na delegacia, desde que, separado de adultos. O prazo para apresentação ao Ministério público é 

de no máximo 24 horas. “E o prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, 

estando o adolescente internado provisoriamente, será de 45 (quarenta e cinco dias)” (Art. 183. 

BRASIL, 2008, p. 51).  

É valido salientar que, no art. 178 “o adolescente a quem se atribuí a prática de ato 

infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo 

policial, em condições atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade física 

                                                           
42 As quais serão tratadas detalhadamente no decorrer da discussão. 
43 No município do Natal as Delegacias Especializadas em Defesa da Criança e do Adolescente DCA-RN estão 
situadas no bairro do Tirol, e Delegacia da Criança e do Adolescente Infrator  
no Bairro Cidade da Esperança. 
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ou mental, sob pena de responsabilidade” (BRASIL, 2008, p. 50). O uso de algemas torna-se 

dispensáveis posto que, atenta contra a dignidade, sendo o uso indispensável apenas em casos que 

impliquem na segurança.  

Nos trâmites formais, segundo a justiça o adolescente quando comete o ato infracional 

deverá ser apresentado ao representante do Ministério Público, normalmente um Promotor de 

Justiça. O adolescente tem direito ao contraditório, ou seja, apuração e direito a um defensor 

(advogado).  

Depois de tomar conhecimento do fato delituoso que se atribui ao adolescente, o 
promotor terá três opções: promover o arquivamento dos autos; conceder a 
remissão, ou seja, o perdão judicial; ou representar à autoridade judiciária, para 
aplicação da medida socioeducativa. Haverá então audiência de instrução e 
julgamento, onde serão produzidas as provas - Ouvidas as testemunhas, juntada 
de documentos, requisição de pericias e diligências. Também na audiência a 
equipe multidisciplinar apresentara estudo psicossocial sobre o adolescente. Ao 
final, as partes – acusação e defesa – fazem suas alegações e o juiz determina ou 
não a punição (PORTO, 1999, p. 236 – 237). 

 

Percebemos assim que, o ECA estabelece todo um aparato jurídico para a apuração e 

julgamento dos adolescentes que cometem ato infracional. Dessa maneira, fica evidente que as 

balizas políticas e jurídicas do Estatuto, no que tange ao controle social do ato infracional praticado 

por adolescente, estão fundadas nos agentes de controle social formal, contemplando estes como 

um subsistema penal, de características especiais. Ou seja, contrapondo o discurso do senso 

comum, os adolescentes que comentem ato infracional são sim responsabilizados. 

No entanto, consideramos ser necessário analisar melhor quem são os adolescentes autores 

de ato infracional, sujeitos que estão inseridos nessa sociabilidade complexa e desigual a qual 

vivemos.  

 

 

2.2 “SE EU PUDESSE, EU NÃO SERIA UM PROBLEMA SOCIAL44”: CONSIDERAÇÕES 

ACERCA DO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRACIONAL.  

 

                                                           
44 A alusão à música de Seu Jorge com o título acima referenciado “Se eu pudesse não seria um problema social”. 
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A temática dos adolescentes autores de ato infracional45, sempre provoca reações as mais 

diversas, desde o receio/medo até a piedade pela situação de vida que a maioria deles enfrenta. Por 

este motivo, tal tema desperta diversas opiniões. Dentre essas, os discursos do senso comum que 

afirmam: “Os adolescentes que praticam “crimes” não são punidos nesse país”; são “bandidos 

mirins em potencial”; “podem votar aos 16 (dezesseis) anos, mas quando matam e roubam não 

podem ser presos”; “os responsáveis são os pais que não educam”; “a rua é quem ensina”. Enfim, 

partindo desses discursos corriqueiros pretendemos apresentar alguns argumentos que comprovam 

que tais afirmações tratam-se de equívocos. 

Para isso, é necessário situar os adolescentes autores de ato infracional dentro da sociedade 

capitalista, marcada pela disputa entre as classes, na qual a desigualdade social impera, gerada pela 

apropriação, por parte de uma minoria, das riquezas produzidas pela maioria da população.   

Soma-se a isso, a formação sócio histórica brasileira, que gerou um fosso de desigualdade 

entre as classes sociais. Quando o país iniciou seu processo de industrialização e desenvolvimento, 

mais intensamente, na década de 1950, angariou também uma grande dívida externa, além de uma 

dependência financeira cada vez maior dos ditames norte-americanos. Com os anos seguintes 

podemos citar que o acirramento dessa dependência financeira foi cada vez mais contundente.  

Em 1964, é instaurado no país um período de Ditadura Militar, com a tomada do poder 

por parte dos militares, o Brasil passa a enfrentar diversos conflitos e mudanças no âmbito político, 

econômico e social. A repressão policial e militar é marca forte nesse período aliada “a censura, a 

perseguição política, a supressão de direitos constitucionais, a falta total de democracia e a 

repressão àqueles que eram contrários ao regime militar”. Na década de 1970, com investimentos 

vindos do exterior ocorre um verdadeiro crescimento econômico, também denominado de “Milagre 

Econômico”, porém, esse crescimento gerou uma dívida imensa que vem sendo paga desde então.  

No final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980, a crise política no regime militar e a 

insatisfação de grande parte da população, começam a buscar a redemocratização do país. Assim 

em 1984, com o apoio da sociedade civil organizada e de diversos movimentos sociais, políticos 

de oposição, artistas, jogadores de futebol, milhões de brasileiros participam do movimento das 

Diretas Já.  O movimento era favorável à aprovação da Emenda Dante de Oliveira que garantiria 

eleições diretas para presidente naquele ano. Para a decepção do povo, a emenda não foi aprovada 

                                                           
45 Utilizaremos tal conceito no decorrer do trabalho, por creditarmos a ele a conotação mais adequada para fazer 
menção aos adolescentes que praticam ato infracional, ao contrário das mais utilizadas como adolescente infrator ou 
em conflito com a lei, o que nos parece depreciativo, como se o ato infracional fosse algo inerente ao adolescente. 
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pela Câmara dos Deputados. Porém, no dia 15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral escolheria o 

deputado Tancredo Neves, que concorreu com Paulo Maluf, como novo presidente da República. 

Ele fazia parte da Aliança Democrática – o grupo de oposição formado pelo Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro - PMDB e pela Frente Liberal. Era o fim do regime militar46. Em 1988 foi 

aprovada uma nova Constituição Federal resultado de uma luta histórica e política da sociedade 

civil e dos movimentos sociais. 

Nos anos 1990, o Brasil passa a adotar o neoliberalismo:  

 

O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas 
que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as 
liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura 
institucional caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livre 
mercados e livre comércio. Cujo, papel do Estado é criar e preservar uma estrutura 
institucional apropriada a essas práticas (HARVEY, 2008, p. 12).  

 

A adesão aos ideais neoliberais modificou significativamente a estrutura política, 

econômica e social do Brasil. Os ditames neoliberais tornaram-se mais presentes na realidade 

brasileira no período do Governo Fernando Collor de Melo47, no início dos anos 1990, se 

fortaleceram ainda mais no decorrer do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002), 

Luís Inácio Lula da Silva (2003 – 2010) e Dilma Vana Rousseff (2011 - 2013). Nesse sentido, é 

importantes salientarmos que tratam-se de governos distintos, com diversas diferenças entre si, que 

não cabe aqui analisarmos. As principais características do neoliberalismo são: forte investimento 

no mercado, privatização, redução de investimentos em políticas públicas e sociais, e retração da 

intervenção do Estado na área social. “De acordo com a teoria, o Estado neoliberal deve favorecer 

fortes direitos individuais à propriedade privada, o regime de direito e as instituições de mercados 

de livre financiamento e do livre comércio” (HARVEY, 2008, p. 75).  

Assim, o Estado brasileiro, passou por uma forte refuncionalização para se adequar as 

exigências do mercado internacional.  O projeto neoliberal buscava adequar o Estado ao processo 

de reestruturação produtiva48, processo esse que buscava retirar o sistema capitalista de mais uma 

                                                           
46 Informações gerais sobre o período do Regime Militar. Disponível em: 
http:<//www.sohistoria.com.br/ef2/ditadura/p2.php>. Acesso em: 02 abr. 2015. 
47 O presidente Fernando Collor de Melo governou o Brasil de 1990 a 1992, um governo bastante conturbado que 
culminou com seu afastamento do poder por meio de um impeachment, resultado de forte mobilização e apoio popular.  
48 Segundo Antunes (1995) a Reestruturação Produtiva surgiu na década de 1980, inicialmente, nos países de 
capitalismo avançado, processo esse que o autor também denomina de “Profundas transformações no mundo do 
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de suas crises49. A chamada “reforma” do Estado, denominada por Behring (2003), como 

“contrarreforma”, pois, afirma que o Brasil estava destruindo conquistas sociais importantes, o que 

significava um profundo retrocesso social em benefício de poucos.  

Os rebatimentos são nítidos no sucateamento das Políticas Sociais, estas, que em função 

da nossa formação sociohistórica, já eram paternalistas, focalizadas, com ações paliativas, tornam-

se mercadorias. Prevalece o discurso de liberdade de consumo e do mercado, com ínfima 

intervenção do Estado, o que de acordo com Netto (1996), configura-se um Estado mínimo para os 

trabalhadores e máximo para o capital. Estado esse é caracterizado como rígido, lento, ineficiente 

e sem memória administrativa (BEHRING, 2003).  Nesse sentido,  

 

É um cenário de contradições acirradas pela ordem econômica mundial sob a 
égide do neoliberalismo, cuja diretriz é a desregulamentação, o que significa 
desatar os nós das âncoras dos direitos sociais, deixando os trabalhadores 
navegarem nas águas da imprevisibilidade, do desemprego estrutural, do trabalho 
temporário... Como se vê, o capitalismo no século XXI não está muito preocupado 
com laços ou com seguridade; pelo contrário, a palavra de ordem é desamarrar. 
Donde, o Estado na atual conjuntura, deliberadamente desinteressa-se da matéria 
e de tudo mais que concerne à reprodução dos trabalhadores e suas famílias, 
disponibilizando a satisfação dessas necessidades para a capitalização e 
privatização (SALES, 2007, p. 92-93). 

 

Em meio a tais ações está à redução de investimentos nas políticas públicas e sociais, 

desemprego, terceirização, flexibilização e precarização do trabalho, há um forte apelo para o 

consumo e individualização, o que configura a sociedade do capital como “sociedade de consumo”, 

onde prevalece a cultura do ter. Assim, o “consumo é, pois na maior parte das vezes, febril e não 

racional, de acordo com a lógica supérflua, frívola e descartável do capitalismo” (IDEM, 2007, p. 

133).   

Aliado ao universo consumista, e a cultura do ter está o desejo de visibilidade e 

notoriedade, que quando frustrado por diversos motivos, suscita o sentido da privação, o que pode 

gerar indiretamente violência, particularismos e barbárie. (SALES, 2007). O adolescente autor de 

ato infracional está inserido nesse contexto, como sujeito histórico, fazendo parte dessa sociedade 

                                                           
trabalho”, acompanhada por uma intensa modernização, porém, dentre as principais características estão: desemprego 
em massa, terceirização e flexibilização do trabalho, redução e muitas vezes, ausências de direitos trabalhistas, mais 
exploração do trabalho, dentre outras. 
49 O sistema capitalista mundial entra em crise em finais dos anos 70 do século XX. Para uma discussão mais 
aprofundada sobre a crise ver Anderson, (1995), Harvey, (2008), entre outros.  
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de classe, a qual produz e reproduz a violência, o consumismo e a ideologia da marca50. Este 

adolescente é fruto da sociabilidade burguesa e, consequentemente, também a família, na qual está 

inserido.  

 
A maioria das pessoas acredita (e os jovens pensam isso) que a principal causa da 
violência é a ausência ou a incorreção da educação familiar. Essa explicação é 
profundamente equivocada, porque imagina que a família deveria manter uma 
ética educativa acima dos conflitos sociais, como se ela não fizesse parte dessa 
mesma sociedade e não fosse atingida por suas contradições (FRAGA, 2002, p. 
53). 

 

Ou seja, além da reprodução dos valores e ideologia burgueses, a família também está 

desprotegida, há uma ausência da presença do Estado que repõe sobre essa família toda 

responsabilidade para com esses adolescentes. A problemática dos adolescentes autores de ato 

infracional, é apenas a ponta de uma complexa teia de relações sociais, políticas, econômicas 

culturais, e éticas.  

Esse adolescente é visto de forma isolada, é uma pessoa que transgrede as normas e as leis 

da sociedade e, no entanto, apesar disso, precisa ser visto em sua totalidade. O que não é 

evidenciado é que, a ausência da intervenção do Estado e redução das políticas públicas, os valores 

capitalistas da competição, individualismo, do consumismo e da ostentação, os impulsiona, de uma 

forma ou de outra para o cometimento do ato infracional e inserção no mundo do crime. 

Como afirma Sales e Torres (1997, p.34), “a agudição das desigualdades sociais e 

econômicas aprofundou a pobreza e miséria de amplas camadas da população, atingindo de forma 

mais perversa as famílias trabalhadoras de baixa renda”.  Para Souza (1996, p.170).   

Os crimes violentos praticados por crianças e adolescentes tiveram acréscimo na 
mesma proporção em que se dá o descaso dos governantes de nosso país para com 
este segmento social. Eis porque dizer: ‘se existe um plano real para o econômico, 
não existe um plano real para o social’.  
 
 

 Esse universo torna-se perverso quando pensamos em jovens e falar sobre a adolescência 

e juventude é algo complexo, 

 

Pense-se sobretudo do ângulo dos adolescentes pobres: o que significa, para eles, 
a associação da ética do consumo (vale mais quem pode mais, quem compra mais, 

                                                           
50 A noção de perspectiva de marca faz menção ao culto pelas diversas marcas, de roupas, perfumes, calçados, dentre 
outras. Onde o que mais importa é a marca a qual o denominado produto pertence, e não sua qualidade e utilidade. 
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quem ostenta mais: marcas, grifes, carros, roupas, joias, tecnologia...) ao 
hedonismo, convertido em estratégia discursiva de poder produtivo, a acenar com 
uma miríade de prazeres de última geração. Logo, se você não pode consumir, a 
euforia e o prazer difundidos e pretendidos não são atingidos e, por conseguinte, 
o sentimento é de angustia e de vazio (SALES, 2007, p. 136). 

 

É interessante analisarmos que diversos movimentos têm se intensificado em pleno século 

XXI, e que comprovam essa questão de que vivemos numa sociedade de consumo onde o ter é 

mais importante que o ser, dos quais destacamos a “onda da ostentação”. A palavra ostentação, do 

latim, ostentatio, significa exibição vã ou inútil, ou seja, quer dizer apresentar ou mostrar num 

sentido exibicionista, muitas vezes ligado à vaidade. Essa onda foi endossada pelo movimento 

musical que surgiu nas favelas com letras de música que denunciavam a violência e o contexto de 

restrição que a maioria da população vivia, porém, se disseminou em todo país e tornou-se 

heterogêneo, e um dos vieses do estilo musical assumido foi o da “ostentação”.  

As letras das músicas exaltam a vida de luxo, com carrões, dinheiro e mulheres bonitas51. 

 

Hoje minha vida é outra tô na vida bacana 
Meu dormitório parece boate mais de 10 mina na cama 
É role de segunda a segunda e não tem nem feriado 
Anda sempre com dinheiro mais não tamo empregado [...] 
já tá de carro novo carteira parece até banco [...] (MC, GUIMÊ. VIDA DE 
BACANA, 2014).  
 
 

Podemos dizer que de certa forma o movimento do funk ostentação provoca reações das 

mais diversas, desde os que defendem que o fato de jovens das comunidades ingressarem no mundo 

música e se tornaram Mcs, como são conhecidos, é algo “positivo”, pois encontram a fama e a 

notoriedade tão sonhada, mas há também aqueles que condenam tal discurso propagado pelo fato 

do mesmo incitar o consumo das “marcas” a necessidade de ter dinheiro e ser notado, ser “patrão”. 

Concordamos que isso provoca nos jovens, principalmente os da periferia, uma necessidade de ter, 

de possuir, e muitas vezes nas letras das músicas não fica clara a maneira como se conseguiu tal 

“riqueza”, e isso não importa na sociedade capitalista. Assim, podemos dizer que,  

 
Cercados pela pobreza e, muitas vezes sem perspectiva de vida, muitos jovens se 
encantam com esse universo de faz de conta da ostentação e acabam fazendo de 

                                                           
51 Ressalta-se também que nessas músicas as mulheres são objetos /mercadorias, assim como os carrões e dinheiro, 
numa visão sexista e heteronormativa. 
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tudo para se incluir nele. Evidentemente que nem todos ingressam na 
marginalidade para mudarem de vida. Muitos são os casos em que os indivíduos, 
através da música como os Mcs, conseguem ascensão social de forma honesta. 
Agora, o público, incipiente e facilmente manipulado, nem sempre absorve de 
forma correta a mensagem das letras do funk que tem como foco ostentar um 
modelo de vida discrepante do grande público (BRATZ, 2014, s/d) 52. 
 
 

Outro movimento que chamou atenção de grande parte da população por intermédio da 

mídia televisiva, e que teve como principais “atores” os jovens das periferias, foi os chamados 

“rolezinhos”. Os rolezinhos surgiram como uma forma de protesto dos jovens, que exigiam o 

direito de aproveitarem como qualquer pessoa do principal ícone do consumo atualmente, os 

shoppings, ou seja, trata-se de uma luta por espaço no meio urbano.  E a imagem a seguir explica 

um pouco do que se trata tal movimento. 

 

IMAGEM 1 - Raio X dos Rolezinhos 

 

Fonte: <http://ordemeliberdadebrasil.blogspot.com.br/2014_01_01_archive.html>. Acesso em: 09 

març. 15. 

 

De acordo com o exposto na imagem trata-se de uma forma de reivindicação pelo “livre” 

acesso dos jovens. Acreditamos que a luta dos jovens de classe popular por acesso aos locais que 

                                                           
52 BRATZ, Paulo Roberto F. Braccini. Disponível em: <http://serfelizeserlivre.blogspot.com.br/2014/05/os-perigos-
do-funk-ostentacao.html>. Acesso em: 09 mar. 15. 
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são públicos, mas tornaram-se privados, é algo importante, pois, muitos dos jovens que formaram 

o movimento dos rolezinhos já vivem uma realidade repleta de privações. O que não concordamos 

é com o fato de uma parte se inserir nos movimentos com o intuito de provocar e gerar reações 

violentas, o que por sua vez, desperta um poder repressor esmagador que atinge não só os que 

incitam a violência, mas a todos. A explicação para tal realidade é que, à medida que o 

neoliberalismo diminuiu o poder de intervenção do Estado na área social, aumentou o mercado de 

consumo e precisa aumentar o Estado policial (FRAGA, 2002).   

Nesse sentido, em meio a tantos apelos pelo consumo das marcas, os jovens, ainda em 

desenvolvimento e em processo de formação de valores, para se inserirem nesse universo do ter e 

do pertencer, acabam entrando no mundo crime e passam a ser notados, mesmo que de forma 

depreciativa. Tornam-se “metáfora da violência” 53. “Tudo isso ilustra basicamente o seguinte: que 

a vinculação da juventude com a violência não é natural, nem escolha original desta. Ela é uma 

forma de sobrevivência psicossocial, de reconhecimento alternativo frente aos bloqueios do 

sistema” (FRAGA, 2002, p. 54). 

Porém, a maioria desses adolescentes é tratada com banalização e classificada de 

“trombadinha”, “bandido-mirim”, “deliquente”, “infrator”, “menor”. Neste sentido, é mister dizer 

que, o que acontece na verdade é um processo de culpabilização  e estigmatização54 social.  

 

São os ‘trombadinhas’, ‘pivetes’, ‘guris’, ‘mirins’, personagens anônimos de uma 
sociedade urbanizada e modernizada – uma sociedade do asfalto -, muito bem 
representada em seu universo de infância institucionalizada e violentada [...] 
Apresenta-se a terminologia exatamente porque ela se refere àqueles sujeitos, cuja 
presença na cena pública e atitudes de desobediência civil, dotada de grande 
impertinência no vestir, no falar, no andar em grupos, bandos e galeras, chama e 
concentra a atenção da população até os dias de hoje, no que tange à infância e 
adolescência das classes trabalhadoras. Diante deles, tornam-se obscurecidos os 
órfãos, os abandonados assistidos oficialmente, as crianças trabalhadoras [...] 
(SALES, 2007, p.85).  

 

                                                           
53 Termo utilizado e aprofundando por Sales (2007). 
54 De acordo com Goffman (1980, p. 13 - 15), os gregos criaram o termo estigma para se referirem a sinais corporais 
que evidenciassem coisas de extraordinário ou mau sobre o status moral. Os sinais eram feitos com cortes ou fogo no 
corpo e avisavam que o portador era um escravo, um criminoso ou traidor, ou seja, uma pessoa marcada, ritualmente 
poluída que devia ser evitada, especialmente em lugares públicos. Na era Cristã, foram acrescentados ao termo: sinais 
corporais e sinais de distúrbio físico. “O termo estigma, portanto, será usado em referência a um atributo 
profundamente depreciativo” [...].  
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De fato, compreender o ato infracional cometido por adolescente é apreender a dinâmica 

da sociedade do capital e verificar que no cotidiano desses adolescentes e suas famílias as privações 

econômicas, as dificuldades de acesso aos direitos são elementos presentes cotidianamente na 

realidade desses adolescentes desde o momento de seu nascimento. Concordamos que “o ato 

infracional é uma realização histórica que não começa nem termina no adolescente, é uma 

construção política do Estado e tem raízes nas políticas econômicas e sociais” (NICODEMOS, 

2006, p.82). “Num país de direitos não incorporados, um ato infracional configura-se como recusa 

recíproca de integração; a condição marginal que a sociedade impõe a juventude da periferia se faz 

acompanhar de recusa desses jovens aos comportamentos socialmente aceitos” (FEFFERMANN, 

2013, p.7). “Adolescentes envolvidos com condutas criminalizadas serão personagens 

emblemáticos dos processos de vitimização por percorrerem um grande círculo vicioso e 

agregarem a dupla face de vítimas e vitimizadores” (ROSA; LOPES, 2011, p. 21). 

Um fator que impulsiona a culpabilização dos adolescentes autores de ato infracional é o 

discurso negativo propagado pela mídia. É sabido que os meios de comunicação exercem uma 

influência de opinião nas massas populacionais e, infelizmente, a mídia apresenta e reforça, 

cotidianamente, uma imagem negativa sobre os adolescentes autores de ato infracional, além de 

repassar apenas a prática do ato infracional em si, como algo isolado da conjuntura, estrutura e da 

vida desses adolescentes. Sabe-se também que há [...] “descontinuidade que obedece ao 

desaparecimento deste e de outros temas da pauta dessa imprensa, depois de intensa cobertura, o 

que lhe faz dar novo mergulho na invisibilidade” (SALES, 2007, p.307).  

Ademais, é notório também o fato de que essa imprensa se utiliza apenas de versões 

unilaterais, a partir de declarações da polícia e de representantes da ordem instituída, em detrimento 

de outras fontes de informação, o que reforça o lado negativo dos processos e sujeitos sociais 

envolvidos. “A grande imprensa relata a violência, mas não avança nas soluções. De modo geral, 

a violência envolvendo crianças e adolescentes esgota-se como caso de polícia” (SALES, 2007, 

p.225). Ou seja, “a indústria cultural, a um só tempo, contribui para a formação do preconceito e 

cria mecanismos para eliminar não o preconceito, mas o sujeito estereotipado” (FEFFERMANN, 

2013, p. 69). 

 

É neste momento que podemos explicar que o sensacionalismo com que a 
imprensa trata a violência só faz promover a própria violência. Não só porque as 
pessoas se influenciem com exemplos de violência e queiram repeti-los. Mas 
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também porque a mídia exacerba a violência a um grau maior do que o real. É um 
circulo fechado: as pessoas querem ver sangue, querem saber das mazelas do outro 
– e qualquer jornalista sabe que uma manchete de crime hediondo faz vender mais 
(FRAGA, 2002, p. 52). 

 

As consequências desse sensacionalismo exacerbado são inúmeras, desde a vitimização e 

culpabilização dos adolescentes autores de ato infracional, até a incitação para se fazer “justiça 

com as próprias mãos”. Poderíamos citar algumas situações que comprovem tal afirmação, como 

por exemplo, o caso dos “justiceiros” que agrediram e prenderam com uma tranca de bicicleta um 

jovem negro e nu a um poste55. Situação essa que comprova a conjuntura de barbárie que nos 

encontramos, pois, como pode pessoas acreditarem que agindo com tamanha violência e crueldade 

irão “punir” ou “responsabilizar” um ser humano que infringiu as leis? Que tipo de justiça e de 

justiceiros nós temos?  

 

No tocante aos adolescentes violentos, os bodes expiatórios sempre lembrados, o 
senso comum aceita e exige o único remédio conhecido – por eles – para conter a 
‘chaga’: cadeia neles!; se possível linchamento em praça pública, com hora 
marcada, fogueira, enxofre, muito sangue e patrocinadores a peso de ouro, 
retomando-se o suplício do corpo dos condenados [...] Os programas ‘sangue-
show’ são conduzidos por jornalistas que se submetem às expectativas mais 
primitivas do humano [..] A fascinação pela barbárie encontra na mídia delivery 
seu melhor canal para o embrutecimento humano sua servidão voluntária (ROSA; 
LOPES, 2011, p.34 - 35). 

 

Em suma, podemos afirmar que tais situações não “resolvem” o problema, mesmo porque 

age apenas nas consequências e não nas causas. Precisamos apreender que os adolescentes autores 

de ato infracional são fruto da sociabilidade excludente e contraditória, que diferentemente do que 

é propagada são responsabilizados por seus atos, pois, existe um sistema jurídico completo para a 

apuração e responsabilização dos atos infracionais cometidos. O que necessitamos é de uma real 

efetivação do que está disposto na lei, desde a garantia de direitos essenciais básicos, tais como: 

saúde, educação de qualidade, lazer, habitação, dentre outros. Até a concretização das medidas 

responsabilizadoras estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, as Medidas 

Socioeducativas. 

                                                           
55 Ver matéria completa em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/02/menor-agredido-e-preso-poste-e-
detido-no-rio-apos-assaltar-turista.html. Acesso em: 09 març. 2015. 
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3 “SERÁ QUE NÃO DÁ EM NADA MESMO?”: DESVELANDO AS AÇÕES 

REPONSABILIZADORAS DESTINADAS A ADOLESCENTES AUTORES DE ATO 

INFRACIONAL. 

 

Os discursos corriqueiros do senso comum, afirmam enfaticamente que adolescentes que 

cometem ato infracional se envolvem no mundo do “crime” pelo fato de “não dá em nada”, por 

estes ficarem impunes e que por isso, voltam à prática dos mesmos atos. Porém, um adolescente 

que estava cumprindo medida socioeducativa de internação em regime fechado, ou seja, estava 

“preso” tendo seu direito de ir e vir negado questionou “Será que não dá em nada mesmo?” 56, nós 

também trazemos tal questionamento. Nesse sentido, nosso objetivo neste tópico é desmistificar 

tais discursos e afirmações que dizem que os adolescentes ficam impunes, apresentando, discutindo 

e analisando, o rol de medidas responsabilizadoras estabelecidas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, as Medidas Socioeducativas. 

Apresentaremos a trajetória dos jovens entrevistados até o cumprimento das medidas 

socioeducativas, que tipo de ato infracional cometeram e quais medidas cumpriram. Os avanços e 

conquistas da Lei SINASE, assim como, os desafios para sua real efetivação. Os retratos do Sistema 

Socioeducativo apresentando dados do Brasil, Nordeste e Rio Grande Norte, mostrando nuances e 

similaridades, tanto a nível das medidas de internação, semiliberdade e internação provisória, 

quanto das medidas socioeducativas em Meio Aberto, que compreende Liberdade Assistida – LA 

e Prestação de Serviços à Comunidade – PSC. 

Por fim, será exposto como funciona a execução das medidas socioeducativas de LA e 

PSC, com enfoque no Serviço Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medidas 

Socioeducativas de Liberdade Assistida – LA e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC da 

cidade do Natal/RN, com alguns dados dos anos de 2013 e 2014, no que tange a alguns aspectos 

do perfil dos adolescentes acompanhados, a saber: sexo, raça, tipos de ato infracional, reincidência, 

número de atendimentos ao ano, etc. 

 

 

 

                                                           
56 Trecho retirado de uma matéria exibida no Jornal Nacional no dia 23/03/2015. Disponível em: 
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/03/serie-especial-mostra-perfil-de-adolescentes-infratores-no-
brasil.html. Acesso em: 25 abr. 2015. 
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3. 1 - CONHECENDO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. 

 

Quando o adolescente comete o ato infracional e, após todo o processo de apuração e 

julgamento, o juiz determina o cumprimento de Medidas Socioeducativas. Estas compreendem 

ações que são responsabilizadoras, de natureza sancionatória e de conteúdo socioeducativo, 

aplicadas por autoridade judicial competente somente a adolescentes sentenciados (BRASIL, 

2008). E têm por objetivos:  

 
I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato 
infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação;  
II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e 
sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento;  
III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença 
como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, 
observados os limites previstos em lei (BRASIL, 2012, p.50). 

 
 

São estabelecidos em lei programas, unidades físicas e entidades de atendimento para que 

as medidas socioeducativas sejam cumpridas, assim: 

 
 
§ 3o  Entende-se por programa de atendimento a organização e o funcionamento, 
por unidade, das condições necessárias para o cumprimento das medidas 
socioeducativas.  
§ 4o  Entende-se por unidade a base física necessária para a organização e o 
funcionamento de programa de atendimento.  
§ 5o  Entende-se por entidade de atendimento a pessoa jurídica de direito público 
ou privado que instala e mantém a unidade e os recursos humanos e materiais 
necessários ao desenvolvimento de programas de atendimento (BRASIL, 2012, p. 
50). 

 

Dessa maneira, fica evidente que as balizas políticas e jurídicas do ECA, no que tange ao 

controle social do ato infracional praticado por adolescentes, estão fundadas nos agentes de 

fiscalização formal, contemplando estes como um subsistema penal, de características especiais. 

No artigo 112 do ECA está estabelecido que se “verificada a prática de ato infracional, a 

autoridade competente poderá aplicar ao adolescente um conjunto com 6 (seis) medidas 

socioeducativas” (BRASIL, 2008, p. 36).  O quadro a seguir apresenta detalhadamente cada medida 

socioeducativa no intuito de as apreendermos melhor. 
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QUADRO 5 - Medidas Socioeducativas brasileiras previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA 

 

ARTIGO DO 
ECA 

TIPO DA MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA 

ESPECIFICIDADES 
INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS 

Art. 115 Advertência 

Consiste em 
admoestação 
(repreensão) verbal, que 
será reduzida a termo e 
assinada. 

O ato de advertir 
contém um 
componente 
sancionatório. 
“Advertir 
constitui-se numa 
relação de poder e 
autoridade porque 
há uma fala 
unilateral [e] do 
conteúdo da fala 
não poderá 
esquivar-se o 
adolescente”. 

Art. 116 
Obrigação de reparar o 

dano 

Em se tratando de ato 
infracional com reflexos 
patrimoniais, a 
autoridade poderá 
determinar, se for o caso, 
que o adolescente restitua 
a coisa, promova o 
ressarcimento do dano, 
ou, por outra forma, 
compense o prejuízo da 
vítima. Parág. Único: 
Havendo manifesta 
impossibilidade, a 
medida poderá ser 
substituída por outra 
adequada. 

“A medida de 
reparação de dano 
constitui-se na 
imposição de 
formas de 
restituição, 
ressarcimento ou 
compensação [...] 
significa para o 
adolescente, o 
reconhecimento 
público da 
inadequação do ato 
praticado”. 

Art. 117 
Prestação de Serviços à 

Comunidade - PSC 

Consiste na realização de 
tarefas gratuitas de 
interesse geral, por 
período não excedente a 
seis meses, junto a 
entidades assistenciais, 

“A medida de PSC 
importa na 
realização de 
tarefas gratuitas de 
interesse de 
terceiros [...] A 
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hospitais, escolas e 
outros estabelecimentos 
congêneres, bem como 
em programas 
comunitários ou 
governamentais. Parág. 
Único: As tarefas serão 
atribuídas conforme as 
aptidões do adolescente, 
devendo ser cumpridas 
durante jornada máxima 
de 8 (oito) horas 
semanais, aos sábados, 
domingos e feriados ou 
em dias úteis, de modo a 
não prejudicar a 
frequência à escola ou a 
jornada normal de 
trabalho. 

liberdade ficará 
restrita aos termos 
da ordem judicial”, 
pois, deverá 
cumprir a tarefa ao 
qual foi destinado. 

Art. 118 Liberdade Assistida - LA 

A LA será adotada 
sempre que se afigurar a 
medida mais adequada 
para o fim de 
acompanhar, auxiliar e 
orientar o adolescente. § 
1º A autoridade designará 
pessoa capacitada para 
acompanhar o caso, a 
qual poderá ser 
recomendada por 
entidade ou programa de 
atendimento. § 2º A LA 
será fixada pelo prazo 
mínimo de 6 (seis) 
meses, podendo a 
qualquer tempo ser 
prorrogada, revogada ou 
substituída por outra 
medida, ouvido o 
orientador, o Ministério 
Público e o defensor. 

A medida de LA 
está na submissão 
do destinatário a 
um regime de 
acompanhamento, 
auxílio e 
orientação [...] 
constitui em 
medida 
judicialmente 
imposta e de 
cumprimento 
obrigatório [...] a 
liberdade assistida 
constitui-se em 
providência 
restritiva de 
liberdade. 

Art. 120 
Regime de 

Semiliberdade 

Pode ser determinado 
desde o início, ou como 
forma de transição para o 
meio aberto, 
possibilitada a realização 

“As medidas de 
semiliberdade e de 
internação, por 
expressa definição 
legal são medidas 
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de atividades externas, 
independente de 
autorização judicial. § 1º 
São obrigatórias a 
escolarização e a 
profissionalização, 
devendo sempre que 
possível, ser utilizados os 
recursos existentes na 
comunidade. § 2º A 
medida não comporta 
prazo determinado 
aplicando-se, no que 
couber, as disposições 
relativas à internação. 

de privação da 
liberdade. A sua 
aplicação 
representa para o 
jovem a 
institucionalização
, com a ruptura da 
vida familiar e dos 
laços com o 
ambiente da 
comunidade e com 
todos os 
agrupamentos 
sociais. Cessa a 
liberdade de ir e 
vir”. 

Art. 121 Internação 

Consiste em medida 
privativa de liberdade, 
sujeita aos princípios de 
brevidade, 
excepcionalidade e 
respeito à condição 
peculiar de 
desenvolvimento. § 2º A 
medida não comporta 
prazo determinado, 
devendo sua manutenção 
ser reavaliada, mediante 
decisão fundamentada, 
no máximo a cada 6 
(seis) meses. § 3º Em 
nenhuma hipótese o 
prazo máximo da 
internação excederá a 3 
(três anos). § 5º A 
liberação será 
compulsória aos 21 
(vinte) e um anos de 
idade. 

“Cessa a liberdade 
de ir e vir””. 

Fonte: Adaptação da Lei nº 8.069/1990 (BRASIL, 2008, p.36 -39) e da síntese apresentada por 
Konzen (2005, p. 45 – 52). 

 

Partindo da análise do quadro podemos apreender que cada medida socioeducativa possui 

suas particularidades, como tempo estimado para cumprimento, além dos critérios para seu 

estabelecimento, como por exemplo, a medida de internação só poderá ser aplicada quando “tratar-
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se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa; por reiteração no 

cometimento de outras infrações graves; por descumprimento reiterado e injustificável da medida 

anteriormente imposta” (BRASIL, 2008, p. 38). É importante destacarmos que, “a contenção não 

é em si a medida socioeducativa, é a condição para que ela seja aplicada” (VOLPI, 2011, p.28). Ou 

seja, não é só “prender” o adolescente num lugar com muros altos, como uma verdadeira prisão e 

com sistema rigoroso de vigilância, deve haver direitos básicos garantidos, como saúde, educação, 

ações pedagógicas e educacionais envolvidas, a fim de possibilitar que o adolescente volte a 

convivência social sem apresentar riscos aos demais indivíduos. 

O Estatuto ainda define que a medida a ser aplicada deverá considerar as condições do 

adolescente para cumpri-la, além das circunstâncias e da gravidade da infração, não sendo admitida 

a prestação de trabalho forçado. Também na legislação são asseguradas ao adolescente, entre 

outras, as seguintes garantias: I – pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, 

mediante citação ou meio equivalente; II – igualdade na relação processual, podendo confrontar-

se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa; III – defesa 

técnica por advogado; IV – assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da 

lei; V – direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente; VI – direito de solicitar a 

presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento (Art. 111, ECA). 

Dentre alguns avanços podemos destacar também que “o ECA converte a noção de crime 

em ato infracional, prioriza a adoção de medidas socioeducativas em meio aberto e recomenda, 

como último remédio judicial, a aplicação da medida de internação” (LIMA, 2009, p.12).  

O aparato legal estabelecido pelo Estatuto representa um avanço e isso é inegável. 

Reconhecemos que as medidas socioeducativas representam ações responsabilizadoras aos 

adolescentes que comentem ato infracional, porém, não podemos deixar de citar e reconhecer que 

as mesmas necessitam ser efetivadas de maneira concreta respeitando as particularidades dos 

adolescentes e jovens as quais são destinadas. As dificuldades ocorrem, pois, existem inúmeras 

barreiras para efetiva aplicação das Medidas Socioeducativas das quais podemos elencar algumas, 

a saber: a precariedade e insalubridade de instituições destinadas ao cumprimento da medida de 

internação - algumas destas piores que muitas cadeias públicas; a falta de parcerias com instituições 

para o cumprimento da medida de prestação de serviços à comunidade - o que muitas vezes é 

gerada pelo preconceito e estigma destinado aos adolescentes; a precarização dos serviços 

responsáveis para o acompanhamento da medida de liberdade assistida, dentre outras.  
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Ou seja, existem inúmeras tensões e contradições no âmbito da aplicação das medidas 

socioeducativas, pois estas,  

 

Estruturam-se em campo de permanente contradição, a iniciar pela sua almejada 
face responsabilizadora e socioeducativa, que se efetivam em um contexto de 
imposição ao jovem. Com muita facilidade, é possível se percorrerem caminhos 
muito diversos: a exacerbação do viés punitivo ou a pretensão tutelar. Configura-
se um grande desafio constituí-las verdadeiramente responsabilizadoras e 
socioeducativas (TEJADAS, 2008, p.60-61). 

 

As opiniões sobre as medidas socioeducativas são diversas. Para Lima (2009) as medidas 

socioeducativas trilham o caminho coercitivo, sancionatório e penalizador. De acordo com Porto 

(1999, p. 239), 

 

As medidas socioeducativas, apesar do nome, são medidas restritivas de direitos, 
aplicáveis, por ordem judicial, a pessoas que tenham praticado ato infracional [...] 
embora tenham também a finalidade de proteger e recuperar, são nitidamente, 
medidas sancionadoras, pois importam em restrição ao exercício de determinados 
direitos [...].  

 

Já Konzen (2005) afirma que, a medida socioeducativa, seja “pena” ou seja “sanção”57, 

significa, para o seu destinatário, a reprovação pela conduta ilícita, ou seja, trata-se de uma medida 

de efeito penal, pois, é essa sua essência, o seu caráter, o seu conteúdo, a sua substância, a sua 

índole, o seu significado material. Mas, afinal medida socioeducativa é pena ou sanção?  

 

O uso da palavra pena para configurar o significado material da medida 
socioeducativa tem sido questionado [...] porque a medida socioeducativa 
fatalmente vai ser confundida com a pena criminal destinada aos adultos, e a 
medida socioeducativa enquanto modalidade de responsabilização deve ser 
tecnicamente considerada apenas uma sanção. No entanto, a distinção semântica 
de duas palavras não resolve a questão do significado material da medida 
socioeducativa, pela singela razão de que não há conceito jurídico preciso a 
distinguir pena e sanção (KONZEN, 2005), p.61 – 62). 

 

                                                           
57 O autor ressalta que o uso da palavra “pena” para configurar o significado material da medida socioeducativa, apesar 
de muito utilizado até os dias atuais, está sendo questionado e traz algumas diferenciações entre “pena” e “sanção”, 
das quais podemos destacar: entende-se por ‘pena’ a punição imposta pelo Estado ao contraventor, por causa de crime 
que tenha cometido, a palavra remete a castigo, punição, sofrimento etc. Enquanto que, “sanção” é uma medida 
repressiva infligida por uma autoridade (KONZEN,2005, p. 62).  
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Diante dessa discussão, apreendemos que as medidas socioeducativas representam um 

conjunto de ações estabelecidas na lei para responsabilizar adolescentes que tenham praticado ato 

infracional, estas, deveriam em tese, proporcionar condições objetivas e concretas para que esses 

adolescentes pudessem ter acesso a algumas coisas que foram-lhes negada, tais como, educação de 

qualidade, acesso a saúde, lazer, dentre outras, tratando-se também de uma medida de proteção. No 

entanto, o que percebemos é que as ações, muitas vezes, são esvaziadas desse conteúdo 

socioeducativo. 

Mas, o que o adolescente autor de ato infracional pensa sobre as medidas socioeducativas? 

O que essas representam para a vida daqueles que precisam cumpri-las? E que tipo de mudanças 

proporcionaram? “Somente o destinatário será capaz de avaliar as consequências da resposta à 

infração, na condição de sujeito direto e único do provimento judicial” (KONZEN, 2005, p.43). 

Nesse sentido, tais questões só podem ser respondidas pelos adolescentes que cumpriram as 

medidas socioeducativas. 

Ao serem questionados sobre o que pensam acerca do cumprimento das medidas 

socioeducativas, as respostas dadas pelos autores entrevistados foram diversas:  

 

Não foi ruim, era bom ia só lá assinar e voltava – para casa (CLARICE 
LISPECTOR58, 2014, Informação verbal); 
 
Ela me obrigava a ir, ela dizia que eu tinha que ir porque se não a polícia viria me 
pegar. As vezes não tinha lá e ela pensava que era mentira, ou ligava pra lá. 
(Fazendo menção a sua mãe). (RACHEL DE QUEIROZ59,2014, Informação 
verbal); 
 
Foi importante pra mim, lá eu encontrei gente de todo tipo, pobre e mais ou menos, 
foi bom pra pensar no que eu queria da vida. [A Medida Socioeducativa fez algum 
sentido pra sua vida?] fez sim, depois que eu cumpri a “pena” não quis mais isso 
pra mim (PAULO FREIRE60, 2014, Informação verbal);  
No tempo que eu passei os 6 meses aconteceu outra coisa, ai eu já fiquei 
“pagando” mais 6 meses depois. Mas, eu gostava de ir, tinha uns filmes, uns 
questionários. Ele (o marido) não queria nem deixar eu ir mas, ia embora, deixava 
ele dormindo e ia. Gostava de ir porque também a pessoa ria tanto, tinha uns 

                                                           
58 Clarice Lispector, pseudônimo dado a jovem entrevistada, que atualmente possui 22 anos e chegou ao Serviço de 
Proteção a Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de LA e PSC da Cidade do Natal/RN, para 
cumprir medida socioeducativa quando tinha apenas 14 anos de idade, cumpriu duas medidas de LA por tráfico de 
drogas. 
59 Rachel de Queiroz, pseudônimo dado a jovem entrevistada, que atualmente possui 19 anos e chegou ao Serviço 
para cumprir medida socioeducativa quando tinha apenas 15 anos de idade, cumpriu a medidas de LA por furto e 
ameaça. 
60 Paulo Freire, está com 19 anos, chegou ao SEMSEMA com 15 anos de idade e cumpriu LA e PSC, por assalto à 
mão armada e por tráfico de drogas. 



86 
 

meninos lá que era cada coisa, aí (o educador) dizia as coisas eles dizia outras. Foi 
bom, eu tinha entre 16 e 17 anos, fez diferença. Oficinas com socioeducador, 
gostava dos encontros, eles sempre conversavam (ZÉLIA GATTAI61,2014, 
Informação verbal). 

 

 

As respostas dos entrevistados nos revelam diferenciadas situações que merecem ser 

analisadas, como por exemplo, a fala de Clarice Lispector, quando cita que “ia só lá (fazendo 

referência ao serviço de execução da medida socioeducativa) assinar e voltava para casa”, suscita 

em nós um questionamento, no sentido de que diferença fez na vida dela, ou de qualquer outra (o) 

adolescente, o fato de ir cumprir a medida socioeducativa e apenas assinar uma folha de frequência 

e voltar para sua casa?  Será que foi apenas isso mesmo? Quando mais uma vez questionada a 

resposta foi apenas essa, mas não podemos deixar de destacar que pode haver por trás dessa 

negativa outras determinações. Talvez ela mesma, enquanto sujeito não compreenda perfeitamente 

o significado da Medida Socioeducativa. 

Rachel de Queiroz, cita que a mãe a obrigava a ir cumprir a medida socioeducativa e que 

muitas vezes fazia ameaças dizendo que se ela não fosse a polícia iria pegá-la. Muitos pais se 

utilizam desse tipo de discurso para “obrigar” os filhos a cumprirem a medida socioeducativa. 

Rachel, quando iniciou o cumprimento da medida socioeducativa tinha apenas 15 anos de idade, e 

durante o tempo que a acompanhamos percebíamos que não gostava nem um pouco de estar ali, já 

demonstrava que não gostava muito de falar nem de interagir, o que na verdade é bem 

compreensível, ela estava ali contra a vontade, existia dentre outras coisas, a vergonha. Podemos 

analisar que a atitude da mãe de Rachel em “obriga – lá” a comparecer ao serviço e cumprir a 

medida socioeducativa é de certa forma compreensível, posto que ela enquanto educadora e 

orientadora deve conduzir a filha a tomar as melhores decisões e atitudes, porém, a forma como 

era realizada essa orientação é que não concordamos, pois era feita baseada em ameaças e muitas 

vezes falta de diálogo.  

Paulo Freire destaca no momento da fala que foi importante o cumprimento da medida 

socioeducativa que o fez (re)pensar a vida. Observamos que, mesmo os adolescentes, não fazem a 

diferenciação entre “pena” e medida socioeducativa, prova disso é que na fala ele destaca “depois 

                                                           
61 Zélia Gattai, está com 20 anos, começou a cumprir medida socioeducativa com 16 anos de idade, cumpriu duas 
medidas de LA por tentativa de homicídio e porte de arma de fogo/tráfico de drogas. 
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que eu cumpri a ‘pena’ não quis mais isso pra mim”, fato que nos mostra a necessidade de discussão 

e desmistificação com relação ao assunto com os próprios adolescentes. 

Zélia Gattai relata que o companheiro não queria que ela fosse cumprir a medida 

socioeducativa, mas que mesmo contra a vontade dele, ela ia e que a convivência com os outros 

adolescentes e participação nas oficinas de Liberdade Assistida fez diferença para sua vida. É 

importante destacarmos que cada jovem/autor entrevistado possui particularidades e condições de 

vida diferentes, que a trajetória desses são diversas, o que explica em parte, as diferentes respostas 

e posicionamentos. 

Quando questionados sobre o que mudou e quais os fatos que consideram importantes 

após o cumprimento das medidas socioeducativas, eles responderam: 

 

Mudou um pouco, me ensinou muita coisa, vi que não dava futuro, o futuro que 
dá é cadeia ou cemitério, ou ficar aleijada (CLARICE LISPECTOR, 2014, 
Informação verbal); 
 
Foi uma lição, e o nascimento do meu filho, foi o mais importante pra mim, de 
verdade (PAULO FREIRE, 2014, Informação verbal); 
Sou hoje dona de casa e mãe de família (RACHEL DE QUEIROZ, 2014, 
Informação verbal); 
 
O mais importante foi que eu deixei ele (o ex-marido, pai do seu filho que está 
preso por tráfico de drogas), e não fiz mais nada, já faz 3 anos que deixei ele, nem 
o menino vê ele  (ZÉLIA GATTAI, 2014, Informação verbal); 

 

Por meio das respostas podemos apreender que mesmo Clarice Lispector relatando que ia 

só assinar, durante o cumprimento da medida socioeducativa, afirma também que esse período a 

fez perceber que o cometimento do ato infracional “não dava futuro”, e que ela hoje percebe que 

sua vida “mudou um pouco”. Paulo Freire destaca que “foi uma lição”, que o fez ver que aquilo 

(ato infracional) não era bom e não trazia coisas positivas para sua vida, destacando o nascimento 

do seu filho como fato mais importante da sua vida após o cumprimento das medidas 

socioeducativas, e, durante a entrevista, por vários momentos, o mesmo relatou que mudou de vida 

e que hoje quer ser um exemplo para seu filho. 

Rachel de Queiroz ao falar que o fato mais importante da sua vida hoje é ser “dona de casa 

e mãe de família” nos remete a apreender que ela hoje se considera com responsabilidades, apesar 

da pouca idade, e que pretende dar bons exemplos para suas filhas. Zélia Gattai cita o fato de ter 
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se separado do ex-companheiro, como o mais importante, pois, com isso se afastou do tráfico de 

drogas e do ciclo de violência que vivenciava diariamente. 

Por meio da análise das respostas e afirmações por parte dos entrevistados podemos 

apreender que esses, mesmo com toda dificuldade da vida repleta de privações e de negação de 

direitos básicos estão levando suas vidas de uma maneira diferente do que muitos pensam e 

afirmam, ao associar adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas com futuros adultos 

bandidos, presos ou mortos. 

Precisamos reconhecer que as medidas socioeducativas precisam ser efetivadas e 

implementadas de uma maneira diferente, garantindo os direitos dos adolescentes autores de ato 

infracional e fazendo a diferença realmente para a vida desses, não nos remetendo nem a questão 

da “ressocialização”, essa que suscita tantos debates e embates, mas falando especificamente no 

fato de que as medidas pudessem proporcionar alguma perspectiva diferente de vida para aqueles 

que as cumprem, o que exigiria o funcionamento pleno do SGD. 

Nesse sentindo, torna-se importante destacar que apesar de o Estatuto da Criança e do 

Adolescente possuir um importante aparato jurídico na defesa dos direitos das crianças e 

adolescentes, e ter instituído um rol de Medidas Socioeducativas, não efetivou de maneira rápida 

e concreta todos os princípios. Com isso, foram criados mecanismos jurídicos relevantes para tentar 

concretizá-los, exemplo disto foi o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE. 

A caminhada para a construção do SINASE foi árdua, começou a ser formulada em 1999, 

através da união entre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente -CONANDA, 

a Secretaria Especial dos Direitos Humanos - SEDH, em parceria com a Associação Brasileira dos 

Magistrados, Promotores e Defensores Públicos da Infância e Juventude - ABMP e o Fórum 

Nacional de Organizações Governamentais de Atendimento à Criança e ao Adolescente – 

FONACRIAD, que por meio de diversos encontros estaduais e regionais, com juízes, promotores 

de justiça, conselheiros de direitos e gestores de programas de atendimento socioeducativo, 

debateram sobre a execução das medidas socioeducativas. O objetivo central dessas discussões foi 

à elaboração de parâmetros e diretrizes para a execução das medidas socioeducativas. 

Em junho de 2006, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente –  

CONANDA  –  aprovou  e  publicou  a  resolução  nº  119  que estabeleceu  o  Sistema  Nacional  

de  Atendimento  Socioeducativo  -  SINASE, e após um longo processo de discussão, esse chegou 

a ser um documento de referência. Porém, apenas em 18 de janeiro de 2012, seis anos depois, 
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efetivou-se por meio da Lei nº 12.594, “o SINASE agora é lei”. Ou seja, este é resultado de uma 

construção histórica e coletiva dos últimos anos na luta pela efetivação do então Sistema de 

Garantia de Direitos - SGD, representando um novo marco na política pública brasileira. E, “apesar 

de não ter expresso em sua denominação, configura-se em um ‘Plano’, no qual as ações objetivam 

o atendimento condizente para adequação aos direitos dos adolescentes autores de atos 

infracionais” (ROSA; LOPES, 2011, p. 348). Assim, 

 

A Resolução 119/2006 e a Lei Federal 12.594/2012 fazem parte do que 
denominamos de normatização conceitual e jurídica, necessária à implementação 
dos princípios consagrados na Constituição Federal e no  ECA, em  todo  território  
nacional,  referentes  à  execução  das  medidas socioeducativas  destinadas  aos  
adolescentes  em  atendimento  socioeducativo (BRASIL, 2014, p. 8). 

 

O SINASE é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a 

execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital 

e municipais, bem como, todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a 

adolescente autores de ato infracional 62, além de trazer princípios e diretrizes pedagógicas, 

estabeleceu parâmetros arquitetônicos, detalhamentos sobre o cumprimento das medidas 

socioeducativas, meios de gestão e financiamento do sistema e mecanismos de integração das 

políticas públicas. Após o SINASE tornar-se lei, passa a ser obrigatório o respeito as suas 

determinações por todos os agentes públicos ou não; o que implica na qualificação e normatização 

do atendimento socioeducativo em âmbito nacional. Dentre os aspectos da lei, destacam-se três 

centrais:  

 

 O estabelecimento das competências das três esferas de governo (Federal, 
Estadual e Municipal). A SDH compete, entre outras questões, formular e 
coordenar a execução da política nacional de atendimento socioeducativo em 
âmbito nacional;  
 O indicativo de elaboração e aprovação, dos Planos Estaduais, pelos 
Conselhos Estaduais e Municipais no prazo de 360 dias após a publicação  do  
Plano  Nacional  Decenal  de  Atendimento  Socioeducativo, que deverá conter as 
diretrizes e normas de referência do atendimento socioeducativo; 

 Será instituído a partir do terceiro ano de vigência da lei (2014), o Sistema 
Nacional de Avaliação e Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo 
(Artigo 19), que será elaborado e regulamentado conforme os parâmetros 

                                                           
62 Lei SINASE nº 12.594 de 18 de janeiro de 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12594.htm. Acesso em: 14  fev. 2014. 
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estabelecidos na lei, e  se  tornará  agenda permanente  do  sistema  socioeducativo  
com  intervalo  máximo  a  cada 3 (três) anos (BRASIL, 2014, p. 9). 

 

O SINASE é parte de um sistema maior, que integra as políticas de educação, saúde, 

trabalho, previdência social, assistência social, cultura, lazer, segurança pública entre outras, e tem 

como objetivo principal a proteção integral dos adolescentes inseridos no sistema socioeducativo. 

Nesse sentido, estabelece critérios de atuação que vão desde o processo de apuração do ato 

infracional, até a execução de medida socioeducativa e acompanhamento a egressos. Devendo 

haver um real articulação entre as políticas, conforme a imagem a seguir: 

 

IMAGEM 2 – Interligação do SINASE com outras Políticas Públicas no Brasil. 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base na Lei SINASE. 

 

Porém, é importante salientarmos que nem sempre essa articulação entre as políticas 

sociais acontece, mesmo sendo algo garantido por lei. Infelizmente, podemos constatar que a 

maioria dos adolescentes não tem acesso à escola e nem a atendimentos médicos, adequados, por 

preconceito dos gestores e profissionais, tendo seus direitos negados, e a justificativa muitas vezes 

é que esses representam perigo para os demais usuários.  

SINASE

EDUCAÇÃO SISTEMA DE 
JUSTIÇA

SUASSUS
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Durante o período que acompanhamos os jovens entrevistados, na época de cumprimento 

da medida socioeducativa, em 2010, vimos de perto tal cerceamento de direitos. Zila Mamede63 

estava fora da escola e em uma das nossas oficinas com as mães, discutimos tal fator e sua genitora 

alegou que a escola não tinha aceitado a renovação da matrícula, pois tinha perdido seu histórico 

escolar, na tentativa de garantir esse direito, a mãe da jovem, orientada pela equipe do serviço, 

acionou o Conselho Tutelar para garantir a matrícula e ainda estava aguardando a resposta, e 

enquanto isso, sua filha estava fora de sala de aula, sendo impedida de estudar. Esse é apenas um 

de inúmeros casos que comprovam que a articulação entre as políticas sociais e o SINASE é, no 

mínimo, “falha”. 

Apesar de tais dificuldades, a Lei 12.594/2012 determina a construção de planos decenais 

de atendimento socioeducativo em todas as unidades da federação, prevendo ações articuladas nas 

áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte. Tais 

documentos deverão sofrer avaliações periódicas de sua implementação em intervalos não 

superiores a três anos. Outro fator importante destacado na Lei SINASE é o Plano Individual de 

Atendimento - PIA, que deve ser construído pela equipe técnica do programa de atendimento, com 

participação efetiva do/da adolescente e de sua família. Este deverá ser submetido aos sujeitos do 

Sistema de Justiça, podendo ser impugnado ou complementando pelo Defensor Público e/ou 

Promotor de Justiça, sendo homologado pela autoridade judiciária. Trata-se do planejamento da 

permanência do/da adolescente durante o cumprimento da medida socioeducativa, tendo como 

questão fundamental a participação ativa do maior interessado (adolescente) no sucesso do 

processo (ALENCAR, 2014). 

É importante salientarmos que além do sistema de garantia de direitos já exposto, existem 

alguns princípios que norteiam o SINASE, a saber: o respeito aos direitos humanos; a 

responsabilidade da família, sociedade e do Estado; prioridade absoluta para a criança e o 

adolescente; respeito à condição de pessoa em desenvolvimento; municipalização do atendimento, 

entre outros. A Lei 12.594/2012 também destina seção específica ao atendimento do adolescente 

com transtorno mental e com dependência de álcool e de substância psicoativa. 

                                                           
63 Pseudônimo dado a jovem que cumpriu medida socioeducativa em 2010, a qual integra a amostra escolhida para a 
pesquisa, mas que infelizmente não pudemos entrevistar, pois, encontra-se fora do estado. Mas, no decorrer do trabalho 
terá informações apresentadas e analisadas com base nos documentos e relatórios oficiais do Serviço de Proteção a 
Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa de LA e PSC da Cidade do Natal/RN e de documentos como 
o diário de campo. 
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Nesse sentido, trata-se de um importante sistema que serve de bússola para a implantação 

e execução das medidas socioeducativas, nele estando expostas, as entidades de funcionamento e 

suas respectivas funções, financiamento, composição e gestão dos programas, e do quadro de 

pessoal, critérios para a elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA, regimes 

disciplinares, além das diretrizes pedagógicas do atendimento socioeducativo - perspectiva esta 

que se inscreve durante todo sistema. Em síntese, o SINASE constitui-se como iniciativa 

fundamental na execução das medidas socioeducativas, pois tem como horizonte romper com o 

ciclo de violência pregado durante a vigência do Código de Menores, que perdurou por muitos 

anos, além, de lutar na perspectiva do fortalecimento do SGD inscrito no Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA.   

Ou seja, o SINASE tem como intencionalidade e única finalidade trazer significado ao 

cumprimento da medida socioeducativa, para que essa passe a valer como responsabilização, aliada 

a oportunidade concreta para a interrupção da trajetória infracional  e  construção  de  projeto  de  

vida (BRASIL, 2014). Desse modo, trata-se de algo que não está concluído, mas em uma 

construção diária, que encontra em cada região do Brasil uma situação diversa e singular e que se 

depara com variados entraves para sua efetivação. 

 

3.2 RETRATOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO NO BRASIL  

 

Nesse sentido, consideramos ser necessário a apreensão de como encontra-se atualmente 

o sistema socioeducativo no país. Os principais dados a serem apresentados fazem parte do 

Levantamento Anual dos/as Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa – 2012. 

Esta série de dados nacionais foi enviada pelas unidades federativas e compilada pela 

Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo em 201464, e serão 

fundamentais para a exposição e análise dos Retratos do Sistema Socioeducativo no Brasil. 

                                                           
64 Documento com dados relevantes sobre o Sistema Socioeducativo brasileiro, dados esses que refletem a situação 
do atendimento até o dia 30 de novembro de 2012. Disponível em: http:<//www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-
adolescentes/pdf/levantamento-sinase-2012>. Acesso em: 14 fev. 2015. 
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De acordo com informações do Censo Demográfico, a população do Brasil é de 204.151. 

76965, 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 que 

encontra-se  cumprindo medidas  socioeducativas  de  restrição  e  privação  de  liberdade  é  de 

apenas 0,10%; e de 0,41% em medidas socioeducativas medidas de meio aberto, ou seja, de 

Prestação de Serviços  à  Comunidade  - PSC  e  Liberdade  Assistida – LA. Isso significa uma 

porcentagem 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. 

Conforme os dados do levantamento sobre o Sistema Nacional Socioeducativo no ano de 

2012, havia cerca de 13. 674 adolescentes cumprindo a medida socioeducativa de internação e 4. 

998 na internação provisória, 1.860 em semiliberdade, um total de 20.532 adolescentes. Tais dados 

nos mostram que a internação ainda é a medida socioeducativa mais aplicada, mesmo o Estatuto 

da Criança e do Adolescente explicitando sua excepcionalidade, e isso nos remete a analisar e 

questionar tal fato. 

Os cinco Estados do Brasil que apresentam maiores números de adolescentes em restrição 

e privação de liberdade, considerando faixa etária entre 12 e 21 anos, são: São Paulo, Acre, Espírito 

Santo, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Conforme apresenta o gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Dado esse que sofre alteração praticamente a cada minuto, consulta realizada no site do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE. Disponível em: http:<//www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>. Acesso em: 23 
abr. 2015. 
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GRÁFICO 1 – Proporção de Adolescentes em Privação de Liberdade no Brasil no ano de 2012. 
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Fonte: Adaptação dos dados apresentados no Levantamento Anual dos (as) Adolescentes em Cumprimento 
de Medidas Socioeducativas (BRASIL, 2014). 

 

Conforme apresenta o gráfico, no ano de 2012, o estado de São Paulo possui uma média 

de 3,7 adolescentes cumprindo medida socioeducativa de internação, o Espírito Santo 2,3. 

Enquanto que o estado do Rio Grande do Norte possui uma média de 0,1. O que não significa dizer 

que a situação do sistema socioeducativo no estado, que apresenta menor número de adolescentes 

em internação, é melhor que nas demais regiões do país. 

No que tange a tipologia dos atos infracionais o mais praticado é o roubo que fica em 

primeiro lugar. Em 2012 o número de adolescentes que estavam cumprindo a medida 

socioeducativa de internação devido a tal infração era de 8.409, o equivalente a 38,6%. O segundo 

maior ato infracional na tipificação é o tráfico de drogas, com cerca de 5.883 adolescentes que 

estavam cumprindo a medida socioeducativa de internação, devido a tal ato, uma média de 27,0%. 

Demais atos infracionais aparecem com uma porcentagem menor, dentre os quais podemos 

destacar: porte de arma de fogo, latrocínio, tentativa de roubo, furto, lesão corporal, ameaça de 

morte, dentre outros. Conforme expõe o gráfico, destacamos os atos infracionais de maiores 

incidências no país. 
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GRÁFICO 2 – Atos Infracionais mais cometidos no Brasil no ano de 2012. 

 

 
Fonte: Adaptação dos dados apresentados no Levantamento Anual dos (as) Adolescentes em Cumprimento 
de Medidas Socioeducativas (BRASIL, 2014). 
  

Tais informações são fundamentais para comprovarmos que, esses dados contrastam com 

a frequente acusação midiática e os apelos para a redução da maioridade penal que vinculam os 

adolescentes a crimes hediondos, como se os atos de que envolvem um grau maior de violência 

sejam praticados por adolescentes, o que segundo os dados do levantamento socioeducativo, não 

passa de inverdades. 

Ainda falando sobre os retratos do sistema socioeducativo no Brasil, outro aspecto 

salientado é em relação ao maior sistema socioeducativo do país, em número de adolescentes, São 

Paulo tem 8.497 adolescentes em privação de liberdade, dentre um universo de 4.633.095 na faixa 

etária de 12 a 18 anos. Dentre estes, o número de atos infracionais é de 8.733, sendo que os atos 

infracionais contra a pessoa referem-se a 4,64% do total. Em contrapartida, os atos infracionais 

contra o patrimônio privado são elevados, e talvez seja essa a razão para tanto esforço de redução 

da maioridade penal e desejo de penalização para com esses jovens, posto que em nossa sociedade 

o ter e possuir é o mais importante, e objetiva-se também “mais ordem e progresso”.  

No que se refere ao gênero dos adolescentes inseridos no sistema socioeducativo, a 
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prevalência maior é de adolescentes do sexo masculino.  Permanece a mesma proporção entre 

adolescente do sexo masculino e do sexo feminino desde 2010: 5% de meninas e 95% de meninos.     

 

GRÁFICO 3 – Adolescentes no Sistema Socioeducativo por Gênero no Brasil no ano de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação dos dados apresentados no Levantamento Anual dos (as) Adolescentes em Cumprimento 
de Medidas Socioeducativas (BRASIL, 2014). 
 

Nesse sentido, com uma prevalência maior de adolescentes do sexo masculino, o número 

de unidades exclusivamente femininas no Brasil é de 35, de um total de 452 unidades. Sobre a 

faixa etária desses adolescentes inseridos no sistema socioeducativo o gráfico apresenta as 

variações, a seguir: 
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GRÁFICO 4 – Faixa etária dos Adolescentes Inseridos no Sistema Socioeducativo Brasileiro em 

2012. 

Fonte: Adaptação dos dados apresentados no Levantamento Anual dos (as) Adolescentes em Cumprimento 

de Medidas Socioeducativas (BRASIL, 2014). 
 

Os dados apresentados representam a faixa etária dos adolescentes atendidos pelas 

unidades de atendimento em meio fechado, ou seja, que estão cumprindo medidas socioeducativa 

de internação. A maioria dos adolescentes está concentrada na faixa etária entre 16 e 17 anos, com 

54% do total. Somadas, as faixas etárias entre 14 e 15 anos são ao todo 71% dos/as adolescentes 

do sistema socioeducativo no Brasil, a imensa maioria. 

O país possui 452 unidades socioeducativas no país, sendo para as modalidades de 

atendimento de internação, internação provisória, semiliberdade e atendimento inicial. Destas, 

observamos a seguir, o gráfico geral das unidades de medida socioeducativa, por região da 

Federação e unidades por Estados. 
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GRÁFICO 5 – Unidades de Atendimento por Região do País em 2012. 
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Fonte: Adaptação dos dados apresentados no Levantamento Anual dos (as) Adolescentes em Cumprimento 
de Medidas Socioeducativas (BRASIL, 2014). 

 

De acordo com o gráfico, a região que apresenta maior concentração de unidades de 

restrição e privação de liberdade (onde ficam os adolescentes que estão cumprindo medida 

socioeducativa de internação) é a Sudeste com 46% das unidades, 18% estão na região Nordeste, 

16% na região Sul, 12% na região Norte e 7% na região Centro – Oeste. Esse montante equivale 

às unidades de atendimento femininas e masculinas. No que tange as unidades de atendimento 

exclusivamente femininas são de 35 unidades em todo o país, com a maior concentração em São 

Paulo, onde estão um maior número de adolescentes e unidades. Existem, 40 unidades mistas que 

prestam atendimento feminino e masculino, e 377 unidades exclusivamente masculinas totalizando 

452 unidades de atendimento inicial, restrição e privação de liberdade, ou seja, internação. 

Elencamos assim, algumas das principais características do Sistema Socioeducativo 

brasileiro, os dados ora apresentados se referem especificamente as medidas socioeducativas de 

internação, semiliberdade, e internação provisória. No que tange aos dados principais das medidas 

socioeducativas em meio aberto, especificamente medidas de Liberdade Assistida – LA e Prestação 

de Serviços à Comunidades – PSC, destacaremos: quantitativo de adolescentes em cumprimento, 
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local de execução da medidas socioeducativas, frequência de atendimentos, e outras. 

É importante de antemão citarmos que as medidas socioeducativas em meio aberto 

integram o sistema de atenção de média complexidade da política de Assistência Social. 

Em âmbito nacional, a Assistência Social, enquanto política pública, passou por intensas 

mudanças ocorridas a partir da década de 1980, mais concretamente após a Constituição Federal 

de 1988, na qual foi reconhecida como política pública, direito do cidadão e dever do Estado, 

conforme artigo 194. Tal reconhecimento iniciou um processo de ruptura - que se estende até os 

dias atuais - com as práticas assistencialistas, paliativas e de cunho caritativos, tão comuns à 

história dessa política no Brasil e que ainda não foram totalmente extintas. Com isso, a 

promulgação da Constituição de 1988 representa um divisor de águas, culminando com o 

surgimento de importantes mecanismos legais para a efetivação desses direitos e a principal delas 

foi a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que 

dispõe sobre a organização da Assistência Social, realizada através de um conjunto integrado de 

ações de iniciativa pública e da sociedade civil, para garantir o atendimento às necessidades básicas 

aos grupos sociais empobrecidos. 

 Após a LOAS, foram criados vários mecanismos para sua consolidação. A exemplo disso 

podemos citar a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, através da Resolução nº 145, de 

15 de outubro de 2004, a qual representa a materialidade da Lei nº 8.742. Trata-se de uma política 

de âmbito nacional que impõe-se à todos os níveis da federação, tendo como princípios a 

descentralização político-administrativa, a participação da população, primazia da 

responsabilidade do Estado em cada esfera de governo, bem como a centralidade na família para a 

concepção e implementação dos benefícios, programas e projetos.   

Vale salientar que outro avanço para a efetivação da política de Assistência Social foi a 

criação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS – bem como da Norma Operacional Básica 

NOB/SUAS aprovada pela Resolução nº 130, de 15 de junho de 2005, do CNAS, que visa a 

implementação e consolidação do mesmo. O SUAS consolida a PNAS e tem por função a proteção 

social, vigilância social e a defesa dos direitos socioassistenciais. Resultado do pacto federativo 

entre gestores públicos das três esferas (federais, estaduais e municipais) e as organizações da 

sociedade civil, cujos preceitos são: a descentralização da gestão, monitoramento e financiamento 

dos serviços assistenciais. 
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 O SUAS para realizar um melhor atendimento aos usuários classificou os municípios em 

três níveis de gestão sendo eles, inicial, básica e plena, isso, conforme a capacidade de executar e 

cofinanciar os serviços assistenciais66. “Ou seja, trata-se de um sistema descentralizado, 

participativo e não contributivo, que organiza e regula as responsabilidades de cada esfera de 

governo e da sociedade civil, em relação à Política Nacional de Assistência Social” (SIMÕES, 

2008 p.312). Este por sua vez, institui duas modalidades de Proteção Social, a Proteção Básica e a 

Especial. 

No que tange a modalidade Básica, esta incide sobre famílias, seus membros e indivíduos, 

cujos direitos não foram violados, porém, os vínculos familiares estão fragilizados o que consiste 

em um caráter de prevenção. Para atuação na modalidade básica, têm-se o Centro de Referência de 

Assistência Social – CRAS. 

Conforme exposto na PNAS (BRASIL, 2004), o CRAS é uma unidade pública estatal de 

base territorial, que executa serviços de proteção social básica, organiza e coordena a rede de 

serviços socioassistenciais locais da política de Assistência Social, atuando com famílias e 

indivíduos em seu contexto comunitário, trabalhando diretamente com o Programa de Atenção 

Integral às Famílias – PAIF. 

 Sobre a Proteção Social Especial, esta possui duas modalidades; Média Complexidade, 

quando os direitos foram violados, mas, os vínculos familiares permanecem; e Alta Complexidade, 

quando há violação dos direitos e os vínculos familiares já foram rompidos, na maioria das vezes 

já tem ocorrido à saída do assistido da vida familiar. Para atuar na média complexidade existe o 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. Enquanto que, na alta 

complexidade, como esse serviço exige uma proteção integral, é prestado diretamente pelo Poder 

Público. Nesse sentido, os serviços de alta e média complexidade exigem uma maior especialização 

técnica e atenção mais individualizada. Segundo a PNAS (BRASIL 2004, p. 38), os serviços do 

CREAS compreendem, 

 

 Serviço de orientação e apoio sociofamiliar. 
 Plantão Social. 
 Abordagem de Rua. 
 Cuidado no Domicilio. 

                                                           
66 A NOB/SUAS em seu ponto 2.1 traz considerações acerca dos níveis citados. Nesse sentido, o município do 
Natal/RN integra a Gestão Plena, ou seja, tem gestão total das ações de Assistência Social. Ver mais sobre na 
PNAS/NOB/SUAS (BRASIL, 2004, p. 99 – 105). 
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 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). 

 

O SUAS a cada dia busca novas formas de atualização, e o Censo SUAS é uma dessas 

formas. Trata-se de uma ferramenta de levantamento de dados coletados por meio de formulário 

eletrônico preenchido pelos Órgãos Gestores (Secretarias) e Conselhos de Assistência Social, 

municipais e estaduais e tem por objetivo propiciar informações sobre os equipamentos e ações do 

Sistema Único de Assistência Social - SUAS, bem como apontar para os aperfeiçoamentos que 

serão efetivados através das pactuações realizadas entre os três entes da federação. Este é um 

importante instrumento de avaliação e monitoramento dos serviços, programas e benefícios 

ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social. 

O Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa 

em Meio Aberto de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade, deve estar 

vinculado ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. Os dados que 

serão apresentados a seguir foram extraídos do Censo SUAS 201367 relacionados às medidas 

socioeducativas em meio aberto de LA e de PSC. As informações que estão consolidadas no Censo 

SUAS 2013 referem-se ao ano de 2012, e apresentará aspectos da execução de tais medidas 

socioeducativas pelos CREAS. 

Nesse sentido, o número de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em 

meio aberto – LA e PSC no Brasil em 2012, era de 89.718 adolescentes. Segundo informações 

em série histórica do Censo SUAS, o cumprimento de medidas em meio aberto aumentou 

consideravelmente desde 2010, quando havia 67.045 adolescentes em cumprimento, passando 

para 88.022 adolescentes em 2011, chegando aos 89.718 adolescentes em 2012. Ou seja, houve 

aumento, de 2010 para 2012, de mais de 34% no número de adolescentes em cumprimento de 

medidas em meio aberto. No que tange ao sexo desses adolescentes, poderemos ver o quantitativo, 

no gráfico a seguir: 

                                                           
67 Para maiores informações ver, o Levantamento Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em 
Conflito com a Lei, publicação da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República- SDH/PR 
(BRASIL,2014). Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/03/serie-especial-mostra-perfil-de-
adolescentes-infratores-no-brasil.html. Acesso em: 25 de abril de 2015. 
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GRÁFICO 6 – Quantidade de Adolescentes em Cumprimento de Medidas em Meio Aberto por 
Sexo no Brasil, no ano de 2012. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptação dos dados apresentados no Levantamento Anual dos (as) Adolescentes em Cumprimento 
de Medidas Socioeducativas (BRASIL, 2014). 

 

De acordo com as informações no gráfico, a quantidade de adolescentes do sexo 

masculino cumprindo medida socioeducativa em meio aberto equivale a um montante de 67.389, 

10.373 do sexo feminino, e 12.060 sem informações de sexo, e a soma geral das informações 

equivale a 89.718 adolescentes. Apreendemos também que a diferença quantitativa entre o sexo 

masculino e feminino no sistema socioeducativo permanece elevada também no âmbito das 

medidas socioeducativas em meio aberto. 

O número de adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade 

Assistida chega a 45.733, no ano de 2012, essa é a quantia total, a divisão por gênero é a seguinte: 

 

 

GRÁFICO 7 - Quantidade de Adolescentes em Cumprimento de Liberdade Assistida (La) no 
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Brasil no ano de 2012, Por Sexo. 

Fonte: MDS, Censo SUAS, 2013. In: Levantamento Anual dos (as) Adolescentes em Cumprimento de 
Medidas Socioeducativas (BRASIL, 2014). 

 

O número de adolescentes do sexo masculino 35.287, é bem maior que do sexo feminino 

com 4.492. Podemos notar que o quantitativo de adolescentes sem informações de sexo é também 

bastante elevado, 5.954, o que representa uma falha significativa no preenchimento das 

informações no Censo SUAS, e a soma desse montante é de 45.733 adolescentes. No que tange 

aos números de adolescentes que cumpriram a medida socioeducativa de Prestação de Serviços à 

Comunidade a soma total equivale a 43.660 adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8 - Quantidade de Adolescentes em Cumprimento de Prestação de Serviço à 
Comunidade (PSC) no Brasil no ano de 2012, Por Sexo. 
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Fonte: Adaptação dos dados apresentados no Levantamento Anual dos (as) Adolescentes em Cumprimento 
de Medidas Socioeducativas (BRASIL, 2014). 

 

Os dados apontam que ainda continua elevado o número de adolescentes cumprindo 

medida socioeducativa de Liberdade Assistida em relação ao número dos que cumprem Prestação 

de Serviços à Comunidade. No ano de 2012, como pudemos observar, 45.733 adolescentes 

cumpriram LA, enquanto que 43.660 cumpriram PSC. A Liberdade Assistida, de acordo com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma medida socioeducativa com prazo mínimo de 06 

meses, podendo ser estendido. Já a Prestação de Serviços à Comunidade é uma medida 

socioeducativa determinada por um período que não poderá exceder 06 meses. 

Sobre os atendimentos e acompanhamentos destinados aos adolescentes em cumprimento 

de medida socioeducativa e suas famílias, destaca-se que, do total de CREAS que responderam à 

pergunta sobre ações e atividades realizadas na LA e na PSC, a maioria dos CREAS (98% - LA; 

92,8% - PSC) realizam atendimento individual aos adolescentes em cumprimento medidas em 

meio aberto. As percentagens de ações e atividades realizadas pelos CREAS nos âmbitos do 

Serviço de Liberdade Assistida e do Serviço de Prestação de Serviços à Comunidade revelam a 

importância de se consolidar um acompanhamento sistemático à adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa.  
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Em relação ao atendimento a família do adolescente em cumprimento de medidas de LA 

e PSC, observa-se porcentagem maior das ações do Serviço de LA (94,8%) em relação às ações do 

Serviço de PSC (59,20%). Verifica-se ainda que os percentuais de encaminhamento do adolescente 

e de sua família para os outros serviços e programas da rede socioassistencial atingiram 89,90% no 

PSC e 90,9% no LA.  

Tratando-se especificamente da medida socioeducativa de Prestação de Serviços à 

Comunidade – PSC nota-se que a política de educação e de saúde são as que mais proporcionam 

aos CREAS espaços para a inserção dos adolescentes em cumprimento de LA e de PSC, com 84% 

e 74,6%, respectivamente. 

No Brasil, a região Nordeste atingiu apenas 60% das unidades CREAS com a oferta do 

Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de LA e PSC, o que resta fica sob a 

responsabilidade de outras unidades públicas, privadas ou Organizações não Governamentais – 

ONGs. 

No estado do Rio Grande do Norte o Sistema Socioeducativo foi criado em 1979 e desde 

1994, encontra-se sob a responsabilidade da Fundação da Criança e do Adolescente – FUNDAC. 

Trata-se de uma autarquia ligada ao poder estadual, cuja finalidade é “executar, em nível estadual, 

a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente com autoria de ato infracional, 

sob medida judicial de privação e restrição de liberdade” (NATAL, 2014, p, 12). 

No RN as unidades socioeducativas estão centralizadas e organizadas em três regiões do 

Estado: Metropolitana, Seridó e Oeste. A metropolitana corresponde aos municípios de Natal e 

Parnamirim; A do Seridó corresponde ao município de Caicó; e a Oeste, corresponde ao município 

de Mossoró. Nestas unidades regionalizadas o atendimento abrange os 167 municípios norte-rio-

grandenses e ocorre em 8 (oito) unidades socioeducativas, sendo três de internação (Natal, 

Parnamirim e Caicó); 02 de semiliberdade (Natal e Mossoró); e, duas de Internação Provisória 

(Natal e Mossoró), onde seriam atendidos, em sua plenitude, mensalmente uma média de 240 

(duzentos e quarenta) adolescentes/jovens. É importante destacarmos que: 

 

Atualmente, devido à falta de infraestrutura adequada, todas as instituições se 
encontram em interdição parcial ou total. Entre as unidades totalmente 
interditadas encontra-se o Centro de Educação – CEDUC Pitimbu – unidade de 
internação masculina localizada em Parnamirim, município da região 
metropolitana de Natal –, que atende adolescentes da capital e de toda a região 
metropolitana. Essa unidade está interditada desde agosto de 2012, por problemas 
na estrutura física, hidráulica e elétrica. Assim como na maior parte do país, apesar 
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dos esforços dos movimentos sociais e da criação de instrumentos legais 
fundamentais (como o ECA e o SINASE), a situação dos adolescentes no sistema 
socioeducativo do RN continua extremamente precária, não fazendo justiça, 
inclusive, ao termo socioeducação. Em geral, não existem planejamentos ou 
atividades pedagógicas, as estruturas físicas são precárias e falta preparação das 
equipes técnicas (MEDEIROS, et. al, 2015, p. 191). 

 

Ou seja, podemos assim apreender que a situação do sistema socioeducativo no estado do 

RN não difere dos demais estados do país. De acordo com dados oficiais presentes no Plano 

Estadual de Atendimento Socioeducativo (2015-2024) 68, no período de 2006 a 2013 cumpriram 

medidas socioeducativas, no estado do RN, cerca de 13.696 adolescentes; dos quais 4.493 

adolescentes, em meio aberto e 9.203, em medidas de privação (internação provisória e internação) 

e restrição de  liberdade.  

Segundo informações do “Dossiê sobre o caos do sistema socioeducativo do RN”, datado 

de maio de 201369, após a interdição do CEDUC Pitimbu foi realizado um “arranjo” perverso entre 

a FUNDAC e o poder judiciário, em que todos os adolescentes do estado do Rio Grande do Norte 

- sentenciados a medidas de privação de liberdade - seriam encaminhados para a unidade do 

município de Mossoró ou Caicó, ferindo o direito à convivência familiar e comunitária, 

apresentando como resultado desse processo a exposição a graves situações de tortura, e violações 

de direitos, tendo em vista a dificuldade de monitoramento das situações que acontecem no interior 

das unidades. De acordo com Medeiros, et al (2015), em março de 2013, o CEDUC Mossoró 

abrigava 22 adolescentes, dos quais 20 eram provenientes de Natal e apenas 02 da cidade de 

Mossoró, além da distância entre os municípios de Natal/Mossoró ainda existe a questão de que, a 

instituição localiza-se fora da cidade, com um difícil acesso em meio à vegetação do sertão, e já se 

                                                           
68 Os dados foram compostos pelas bases de informação da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do 
RN - CEIJ/RN; Fundação da Criança e do Adolescente do RN - FUNDAC; Secretaria Estadual do Trabalho, Habitação 
e Assistência Social - SETHAS, através da Coordenação da Proteção Social Especial, a qual é responsável pelo 
assessoramento e monitoramento da execução das Medidas Socioeducativas em meio aberto Liberdade Assistida - LA 
e Prestação de Serviço a Comunidade - PSC, desenvolvida por meio dos Centros de Referências Especializados de 
Assistência Social - CREAS municipais. Além da disponibilidade de dados encaminhados pelos municípios e dados 
de pesquisa e extensão do Observatório da População Infantojuvenil em Contextos de Violência, projeto de extensão 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - OBIJUV/UFRN, presentes no Plano Estadual de Atendimento 
Socioeducativo (2015-2024). Disponível em: http:<//www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-
adolescentes/pdf/levantamento-sinase-2012>. Acesso em: Acesso em: 14 fev. 2015. 
69 Documento que apresenta relatos e diversas imagens do verdadeiro “caos” do sistema socioeducativo no estado do 
Rio Grande do Norte – RN. Disponível em: 
http:<//www.cedecacasarenascer.org/uploads_arquivos/artigos/2805160350000000DOSSIE%20SOBRE%20O%20C
AOS%20NO%20SISTEMA%20SOCIOEDUCATIVO%20DO%20RIO%20GRANDE%20DO%20NORTE.pdf>. 
Acesso em: 02  fev. 2015. 
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encontra com a estrutura bastante depredada.  

Nesse sentido, consideramos importante destacar que o perfil dos adolescentes inseridos 

no sistema socioeducativo do RN não difere do país, há uma predominância do sexo masculino, 

num total de 95,22 % e somente 4,78 % do sexo feminino. Quanto à idade dos adolescentes, 

observa-se uma predominância dos adolescentes na faixa de 15 a 17 anos, tanto nas medidas em 

meio aberto como na restrição e privação de liberdade.  Nessa faixa de idade temos um percentual 

de 62.2%, contra 7,6% na faixa de 12 a 14 anos e 30,2% na faixa dos 18 a 21 anos. Quanto à cor, 

há também uma prevalência de jovens pardos e negros na execução das medidas em meio aberto, 

o que corrobora para a seletividade do sistema penal juvenil, ou seja, tem sexo, cor e condição 

financeira já conhecida, leia-se: homens, negros e pobres. 

Desse modo, concordamos que o Sistema Socioeducativo no RN precisa ser eficiente 

quanto à implantação e implementação de políticas públicas voltadas para adolescentes e jovens 

em cumprimento das medidas socioeducativas. A falta de investimento político e orçamentário para 

garantir a efetivação do atendimento socioeducativo compromete a execução desse sistema e 

consequentemente não é capaz de promover ações que alcancem as demandas da população em 

pauta (NATAL, 2014, p.16). 

Diante desse contexto, pretendemos apresentar e apreender como se encontra atualmente 

a execução das medidas socioeducativas, especificamente as de meio aberto LA e PSC, no 

município do Natal/RN. 

 

3.3 - MAS, AFINAL COMO FUNCIONAM AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LA E PSC 

NO MUNICÍPIO DO NATAL/RN? 

 

Inicialmente para abordar as medidas socioeducativas em meio aberto no município do 

Natal/RN, é importante destacarmos que as primeiras ações no Rio Grande do Norte – RN 

destinadas a crianças e adolescentes, em sua maioria pobres, são de datas remotas, desde a época 

do revogado Código de Menores brasileiro de 1979. Naquela época, aqui no Estado em cooperação 

e de modo regular e permanente com o Juizado de Menores, o Departamento Estadual da Criança 

que dava “assistência” ao público Infantojuvenil, era diretamente subordinado à Secretaria de 

Estado da Saúde e Assistência Social, cabendo-lhe a orientação e coordenação das atividades 

voltadas à proteção e assistência à maternidade, à infância e à adolescência. Tinha também a 



108 
 

incumbência de reorganizar, superintender, fiscalizar e manter os serviços que já existiam, sendo 

eles: Abrigo Juiz Melo Matos, Casa de Menores Mário Negócio e Instituto Padre João Maria; os 

dois primeiros destinados ao público masculino e o último, ao público feminino.  

No decorrer dos anos, várias instituições filantrópicas e estatais foram criadas para atender 

crianças e adolescentes pobres da cidade, sob a lógica “menorista” e violenta que predominava em 

todo o país. Em 1979, o Governo do Estado do RN, instituiu a Fundação Estadual de Bem Estar do 

Menor – FEBEM, vinculada à Secretaria de Trabalho e Bem Estar Social, que dentre outras 

competências promovia assistência e guarda a “menores” em unidades de Internatos e criou vários 

programas de atendimento as crianças e adolescentes, inclusive a implantação de creches 

espalhadas em grande parte dos municípios do estado. Só em Natal foram 14 creches com um 

atendimento para 1430 crianças (NATAL, 2014). Com o advento do ECA e da Doutrina de Proteção 

Integral, a  FEBEM/RN,  teve sua composição alterada pela Lei nº 6.682 de 11 de Agosto de 1994, 

que criou a FUNDAC/RN, regida por seu estatuto, gozando de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial.  

A FUNDAC permaneceu com a responsabilidade de acompanhamento e execução das 

medidas socioeducativas, tanto em meio fechado (internação) quanto em meio aberto até o ano de 

2007. Após a normatização das medidas socioeducativas advindas com o ECA e o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE ocorreram várias mudanças em sua execução, 

e a municipalização foi uma destas. A partir de então, foram criados núcleos no âmbito municipal, 

o que deveria proporcionar um melhor controle e aproveitamento no cumprimento das medidas 

socioeducativas.  

Assim, com a municipalização, em 2007, foi criado o Programa de Execução de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto - PEMSEMA, que passou a ser responsável pela execução das 

medidas de Liberdade Assistida - LA e Prestação de Serviços à Comunidade - PSC, atendendo a 

todas as zonas administrativas do município, função esta que até então era executada pela Fundação 

da Criança e do Adolescente - FUNDAC, administrada pelo Governo do Estado. De acordo com o 

Relatório Municipal PEMSEMA (2007),  

 

A municipalização do processo de execução das medidas socioeducativas em 
meio aberto e seu monitoramento, significam mais que o cumprimento de metas 
e decisões descritas no Projeto. Trata-se de dar concretude aos princípios e 
diretrizes estabelecidas no ECA. (NATAL, 2007, p.04) É dentro desse contexto, 
que a municipalização das medidas de LA e PSC é ainda mais preeminente, uma 
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vez que elas têm como lócus privilegiado o espaço e os equipamentos sociais do 
Município. Nelas há maior efetividade de inserção social, na medida em que 
possibilitam uma maior participação do adolescente na comunidade, e, ao 
contrário das mais gravosas, não implicam em segregação. (BRASIL, 2006, p.30).  

 

O PEMSEMA passou a receber os processos com decisão judicial de cumprimento de 

medidas socioeducativas encaminhados pela 1ª e 3ª Vara da Infância e Juventude o que favoreceu 

a celeridade nos processos, pois anterior a isto, cabia ao Estado à execução das medidas 

socioeducativas, com uma demanda excessiva e de difícil acompanhamento. Nesse sentido, o 

PEMSEMA configura-se em uma instituição de natureza pública municipal, cuja missão é 

“executar medidas socioeducativas em meio aberto em conformidade com as requisições das Varas 

de Infância e Juventude visando dar celeridade aos processos de execução e redução dos índices 

infracionais na cidade de Natal/RN”(NATAL, 2010). 

O Programa integra a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social - SEMTAS 

no município do Natal/RN, principal executora da política de assistência social no município. É no 

âmbito da Proteção Social Especial especificamente, na média complexidade, que está situado o 

PEMSEMA. Trata-se de um programa que é referenciado ao CREAS, inclusive é importante 

sinalizar que o atendimento as famílias dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas 

em meio aberto é realizado nos CREAS com o apoio da equipe do serviço. 

No que tange especificamente ao funcionamento do PEMSEMA, é na execução do 

programa, projetos e serviços do atendimento socioeducativo que podemos apreender a 

materialização da política de Assistência Social no âmbito local, à medida que, esta normatiza essas 

ações juntamente com outros importantes mecanismos jurídicos. Entre eles merece destaque o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

- SINASE. 

Contudo, o programa passou por diversas modificações. No ano de 2011, após a 

tipificação dos serviços socioassistenciais, por meio da Resolução nº 109 de 11 de novembro de 

2009, houve a modificação da nomenclatura de PEMSEMA para Serviço de Proteção Social a 

Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida - LA e de 

Prestação de Serviços à Comunidade - PSC da cidade do Natal/RN. Conforme a Resolução, 

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 direito e para 

a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. Na 
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sua operacionalização é necessário a elaboração do Plano Individual de 

Atendimento (PIA)70 com a participação do adolescente e da família, devendo 

conter os objetivos e metas a serem alcançados durante o cumprimento da medida, 

perspectivas de vida futura, dentre outros aspectos a serem acrescidos, de acordo 

com as necessidades e interesses do adolescente (BRASIL, 2009, p. 24). 

 

A Resolução também apresenta objetivos e normas, que devem ser seguidas para a 

realização do trabalho no cumprimento das medidas socioeducativas. No município do Natal/RN, 

as alterações foram significativas no ano de 2011, pois alguns serviços e ações eram realizados nos 

CREAS e, posteriormente, encaminhados ao então Serviço de Proteção Social a Adolescente em 

Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida - LA e de Prestação de Serviços 

à Comunidade - PSC da cidade do Natal/RN. No entanto, foram surgindo diversos entraves para a 

efetivação dos serviços, entre ele, a falta de comunicação e interlocução com os CREAS, além dos 

transtornos causados aos adolescentes e suas famílias que, passaram a se deslocar diversas vezes 

entre a sede do serviço e os centros de referência bem como a 3ª Vara da Infância e Juventude. A 

desarticulação entre os órgãos foi resolvida passando a centralizar todas as ações no Serviço, no 

ano de 2012. Este, também mudou suas instalações e endereço, funcionando atualmente em um 

prédio localizado no Bairro de Lagoa Nova 71. Podemos destacar que os objetivos propostos são 

promover, através de suas ações, o descomprometimento dos adolescentes com a prática 

infracional, possibilitando-lhes a “construção de um novo projeto de vida”, conforme o SINASE 

preconiza, de modo a reduzir os índices de atos infracionais, buscando reinserir socialmente o 

público alvo referido. 

Segundo informações do Relatório Anual de Gestão,  

A execução das medidas socioeducativas em meio aberto pelo município de 
Natal/RN é empreendida por meio de atendimento e acompanhamento 
interdisciplinar aos indivíduos e suas famílias (estas em determinados casos), bem 
como por ações sociopedagógicas, terapêuticas e arte educativas articuladas em 
oficinas, palestras e encaminhamentos à Rede socioassistencial. O público alvo 

                                                           
70  “O Plano Individual de Atendimento (PIA) – é um importante instrumento pedagógico orientador das práticas junto 
ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa – quanto às condições necessárias para sua execução, os 
procedimentos que garantem sua exequibilidade, ponderar sobre os ganhos para o adolescente e a qualificação dos 
programas e serviços de execução das diferentes medidas socioeducativas [...] O PIA diz respeito à vida do adolescente: 
seu presente e futuro” (TEIXEIRA, 2014, p.101). Ver modelo utilizado em Natal/RN no ANEXO A.  
71 O Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de LA e PCS da Cidade 
do Natal/RN, está situado à rua: Nascimento Fernandes, nº 48. Bairro de Lagoa Nova, contando com a seguinte 
estrutura: sete salas para atendimento individual e atividades em grupo, uma sala de reuniões, duas recepções, dois 
almoxarifados, quatro banheiros, uma copa/cozinha, além dos equipamentos necessários ao desenvolvimento das 
atividades (FERREIRA, 2013, p. 13-14). 
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do serviço são os adolescentes de 12 a 18 anos e jovens até 21 anos, não tendo 
estes últimos infracionado após os 18 anos de idade (NATAL/RN, 2015, p.15).  

 

O quadro técnico atualmente conta com profissionais de diversas áreas, a saber: assistente 

social, psicólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, arte educador (música), fisioterapia, letras, 

história, administração, auxiliar administrativo, socioeducador, cozinheiro, vigia, auxiliar de 

serviços gerais, motorista. 

Para chegar ao Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medidas 

Socioeducativas de Liberdade Assistida - LA e de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC da 

cidade do Natal/RN, o adolescente percorre um determinado caminho que consideramos 

importante apresentar. Quando apreendido em flagrante na realização de ato infracional pela polícia 

deve ser encaminhado para uma delegacia especializada e aguardará a oitiva do Ministério Público 

para efeito de liberação ou internamento provisório. Os art. 106 – 108 do (ECA) estabelecem os 

direitos individuais: 

 

Nenhum adolescente será privado de liberdade senão em flagrante de ato 
infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária 
competente. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua 
apreensão, devendo ser informado acerca dos direitos. A apreensão de qualquer 
adolescente e o local onde se encontra recolhido serão comunicados à autoridade 
judiciária competente e a família do apreendido. A internação, antes da sentença, 
pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias.  
Tendo direito ao contraditório, ou seja, o debate entre acusadores e acusados com 
produção de provas, para que se descubra a verdade (BRASIL, 2008, p. 35). 

 

Os artigos do Estatuto que regem a apuração do ato infracional são 171 ao 190, dos quais 

destacamos algumas informações relevantes. Após o flagrante e apreensão se o ato infracional for 

considerado grave será lavrado o auto de apreensão, enquanto que, se for considerado leve bastará 

o boletim de ocorrência para o inicio do procedimento de apuração. Apresentado ao representante 

do Ministério Público, normalmente um Promotor de Justiça, depois de ouvido o adolescente, este 

poderá ser liberado mediante assinatura de termo de responsabilidade pelos pais ou responsáveis, 

ou não, cabendo ao juiz decidir sobre a legalidade.  Depois de tomar conhecimento do fato o 

promotor terá três opções: 

 

 Promover o arquivamento dos autos, quando não existir o fato ou o 
adolescente não for considerado o autor; 
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 Conceder remissão, ou seja, perdão judicial quando se entende que o 
adolescente merece uma chance de se recuperar; 

 Representar à autoridade judiciária, para aplicação da medida 
socioeducativa, a representação equivale a uma denúncia e esse é o ponto inicial 
para se iniciar o procedimento. O adolescente será interrogado pelo juiz, com a 
presença de um defensor, sem defensor, o adolescente não pode ser processado. 
Haverá audiência de instrução e julgamento, onde serão ouvidas as testemunhas, 
juntados os documentos, requisições de perícias e etc. É nesse momento de 
audiência que a equipe interprofissional apresentará estudo psicossocial do 
adolescente. Ao final o juiz julga determinado ou não a punição (PORTO, 1999, 
p.236-237). 

 

Nos momentos de audiência normalmente estão presentes socioeducadores que irão 

encaminhar e acompanhar os adolescentes e suas famílias ao Serviço de Proteção Social a 

Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida - LA e de 

Prestação de Serviços à Comunidade - PSC da cidade do Natal/RN, para o início dos atendimentos 

e cumprimento das medidas em meio aberto. A imagem a seguir apresenta de forma resumida e 

explicativa o percurso percorrido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 3 – Fluxograma de Atendimento no Serviço de Proteção Social a Adolescente em 

Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida - LA e de Prestação de Serviços 

à Comunidade - PSC da Cidade do Natal/RN.  
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Fonte: Elaboração própria com base na análise apresentada por Lima (2009). 

 

Consideramos importante sinalizar que de acordo com os art. 188 e 189, a remissão, como 

forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do 

procedimento da sentença. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida, desde que 

reconheça na sentença: 

 

I – estar provada a inexistência do fato; 
II – não haver prova da existência do fato; 
III – não constituir o fato ato infracional; 
IV – não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. Na 
hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente 
colocado em liberdade (BRASIL, 2008, p. 52). 

 

Dos adolescentes que acompanhamos mais de perto em 2010, e que fazem parte da 

amostra de pesquisa chegaram ao Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de 

Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida - LA e de Prestação de Serviços à Comunidade - 

PSC da cidade do Natal/RN da seguinte forma: Nísia Floresta chegou ao então serviço, em 2010, 

com 14 anos de idade, por ter sido pega em flagrante praticando Roubo qualificado, recebeu a 
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sentença para cumprimento de PSC, mas segundo dados dos relatórios da equipe que à acompanhou 

chegou a descumprir e algumas vezes que compareceu à escola para a prestação de serviço ia de 

“má vontade”, com roupas inapropriadas e sempre saia para fazer uso de cigarros, causando certo 

incômodo à direção da escola, além das inúmeras faltas. Após cometer um novo ato infracional, ou 

seja, torna-se reincidente, passou quarenta e cinco (45) dias na internação provisória do CEDUC, 

por praticar o ato infracional de Porte de armas e entorpecentes, e de acordo com informações a 

mesma compareceu ao serviço para alguns atendimentos, mas não chegou a concluir as medidas 

socioeducativas, recebendo inclusive a decisão judicial de “Regressão de Medida” em face de 

descumprimento, ou seja, o juiz determinou a medida de Internação, como forma de sanção, 

porém o que consta é que a adolescente não foi encontrada72.  

Clarice Lispector chegou ao serviço também com 14 anos de idade, em 2007, por ter sido 

pega em flagrante portando “1,892 g de droga ilícita com 21 pedrinhas de crack e dinheiro, 

proveniente de comercialização da substância. Ato infracional análogo ao crime nº 33 da lei 

11.343/2006 tráfico de drogas” (INFORMAÇÕES RETIRADAS DO PROCESSO). A mesma 

chegou a ficar 6 meses em semiliberdade no CEDUC e posteriormente foi encaminhada ao serviço 

por “Progressão de Medida”, ou seja, progrediu para o meio aberto e cumpriu de forma satisfatória 

a medida de LA por 6 meses. Porém, cometeu novo ato infracional, reincidindo, mais uma vez por 

tráfico de drogas, cumpriu mais 6 meses de LA e recebeu a extinção da medida socioeducativa em 

face de seu cumprimento. Durante a entrevista quando questionada sobre o que a levou a cometer 

o ato infracional ela citou que “vendo fazer, fiz também”. Quando questionada sobre o período que 

passou no serviço a mesma citou que gostava de ir para lá e que lhe ensinou muita coisa. 

Paulo Freire compareceu ao primeiro atendimento no serviço, em 2010, com 15 anos de 

idade, foi pego em flagrante e passou 45 (quarenta e cinco) dias no Centro Integrado de 

Atendimento ao Adolescente acusado de Ato Infracional - CIAD por estar portando 20 pedras de 

cocaína, configurando tráfico de drogas, após o período de internação provisória passou por 

audiência e recebeu a sentença para cumprir 6 meses de PSC, porém, antes de concluir a medida 

cometeu outro ato infracional, dessa vez “assalto a mão armada e roubo qualificado pelo emprego 

de violência”. Por ser reincidente recebeu a sentença de cumprir 6 meses de LA. O que conseguiu 

cumprir de forma satisfatória, tendo a medida sido extinta em face do seu cumprimento. Quando o 

                                                           
72  É importante destacar que mesmo durante a pesquisa de campo realizada no ano de 2014, não foi possível a 
localização da jovem, sendo as informações apresentadas no decorrer do trabalho provenientes de relatórios, processos 
do serviço de execução da medida socioeducativa, bem como do diário de campo da pesquisadora. 
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questionamos sobre o ato infracional, achamos interessante pois, o mesmo citou inclusive os artigos 

referentes ao ato conforme o Código Penal, 155 e 33, para referenciar o assalto a mão armada e o 

tráfico de drogas.  Acreditamos que isso se deve ao fato do mesmo ter ficado um tempo em 

internação provisória e estar atento ao linguajar peculiar dos promotores e juiz nas audiências que 

frequentou. De acordo com Calheiros e Soares (2007) percebe-se a adoção de uma terminologia 

específica do universo da lei pelos adolescentes como, por exemplo, a forma que dominam os 

artigos do código penal é um dos aspectos dessa linguagem, que eles dominam antes mesmo de 

serem apreendidos, pois faz parte de seu cotidiano e funciona também como uma estratégia de 

sobrevivência.  

Sobre a experiência no CIAD quando perguntamos se sofreu alguma violência lá, o 

mesmo citou que: “só quando me prenderam que foi pau, uns policiais lá tinham marcação em 

mim, mas eu levava na boa, foi uma lição. Lá mesmo era muita violência verbal, pau mesmo foi 

quando me prenderam”. É importante destacarmos que durante a entrevista foi interessante o 

discernimento dele ao falar sobre a forma específica de violência sofrida, diferenciando a verbal e 

física. Quando perguntamos se o mesmo foi para o CEDUC ele respondeu “não, era réu primário”, 

até essa particularidade ele destacou. Sobre o período que ficou no serviço cumprindo a medida 

socioeducativa, como já assinalamos, Paulo Freire afirmou que foi importante para ele e que a 

medida socioeducativa o fez refletir sobre o que desejava para a sua vida.  

Graciliano Ramos quando chegou ao serviço, em 2010, já tinha 17 anos de idade, recebeu 

a sentença para cumprir 6 meses de LA por ter cometido o ato infracional de tráfico de drogas, 

cumpriu a medida de maneira satisfatória, porém, de acordo com a avaliação da equipe que o 

acompanhou “não demonstrou empenho em realizar qualquer projeto de vida, bem como, não 

houve aproveitamento no seu processo pessoal de desenvolvimento das orientações oferecidas nas 

atividades realizadas durante a LA”, desse modo, a equipe avaliou o cumprimento como “êxito 

parcial” e em março de 2011,  o juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude enviou a extinção da medida 

socioeducativa em face do seu cumprimento. Infelizmente não tivemos a oportunidade de 

conversar com Graciliano Ramos, pois, o mesmo afirmou não ter mais interesse em falar sobre esse 

assunto da sua vida, que “quer esquecer”. 

Zila Mamede chegou ao serviço, em 2008, com 15 anos de idade para cumprir PSC por 

ter praticado o ato infracional de roubo qualificado, subtraiu um celular de uma prima, e chegou 

a descumprir por duas vezes a medida socioeducativa estabelecida pelo juiz e após diversas 
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audiências a jovem cumpriu a medida de forma satisfatória em um CRAS, sendo inclusive bastante 

elogiada pela equipe que a acompanhou. Zila Mamede também não foi encontrada, chegamos a 

procurá-la por duas vezes no endereço fornecido pelo serviço que a acompanhou, mas ficamos 

sabendo que a família da jovem foi embora do Estado. Nesse sentido, as informações analisadas 

são referentes aos processos e relatórios do Serviço de Proteção Social a Adolescente em 

Cumprimento de Medidas Socioeducativas de LA e PSC da Cidade do Natal/RN. 

  Raquel de Queiroz chegou com 15 anos de idade, em 2010, para cumprir a medida 

socioeducativa de LA por furto e ameaça, quando compareceu ao primeiro atendimento a jovem 

estava grávida no quinto mês de gestação. Mas, cumpriu a medida de maneira satisfatória, porém, 

de acordo com a equipe com algumas ressalvas. Segundo informações de relatórios a jovem 

apresenta algumas dificuldades emocionais, “olhar evasivo e desconfiado”. Durante nossa 

conversa a jovem falava pouco, com respostas objetivas e diretas, porém, pudemos perceber que o 

seu silêncio falava muito, pois, por meio de algumas de suas respostas apreendemos que não foi 

nada fácil para uma menina de apenas 15 anos ser mãe e ainda por cima, ter uma espécie de “dívida” 

com a justiça, morando num bairro pequeno e pobre da capital, era julgada e recriminada pelos 

familiares e vizinhos duplamente. 

Quando questionada sobre o ato infracional a mesma não quis falar sobre, e que “foi a 

única vez que fez isso”. Relatou que o cumprimento de LA “não fez nenhuma diferença na sua 

vida”, afinal ela era “obrigada” pela mãe a comparecer as oficinas. Que foi sempre bem recebida 

no Serviço, e sua melhor relação era com a socioeducadora, com quem tinha mais contato na 

instituição. Para ela o fato de “só” ter furtado um celular não era motivo suficiente para ela ter, 

passado pelo que passou, ou seja, ela considera que a sanção estabelecida foi exagerada para seu 

ato.  

Zélia Gattai chegou ao serviço com 16 anos de idade, em 2010, por porte de armas e 

tráfico de drogas, recebeu a sentença para cumprir 6 meses de LA. Durante o cumprimento da 

medida socioeducativa reincidiu com a prática de tráfico de drogas e recebeu nova sentença de LA, 

na época da apreensão seu companheiro e pai de seu filho foi preso por tráfico também. E segundo 

ela o fato do ex - companheiro estar envolvido com isso a fez cometer o ato infracional, pois, 

quando questionamos sobre o motivo que a levou ao tráfico ela afirmou que “não foi por meio de 

amizades, era meu ex - marido mesmo, foi depois que me envolvi com ele”. No momento da 

primeira apreensão Zélia ficou 3 dias na Delegacia Especializada do Atendimento ao Adolescente 
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Infrator – DEA, ela cumpriu um ano de LA e segundo sua avaliação no momento da entrevista 

afirma que “foi bom, eu tinha entre 16 e 17 anos, fez diferença”. 

Florestan Fernandes tinha 15 anos de idade, em 2010, quando cometeu o ato infracional 

de dano material e injúria, recebendo a sentença para cumprir 6 meses de LA, porém reincidiu 

com ato infracional de ameaça e mal injusto e grave, passou por nova audiência e teve “Regressão 

de Medida” recebendo a sentença para cumprimento de um mês de medida de internação no 

CEDUC, após esse período as medidas foram unificadas passando a cumprir LA. Sua passagem 

pelo Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de 

LA e PSC da Cidade do Natal/RN, foi bastante conturbada. Não conseguiu nem iniciar a medida 

socioeducativa, por recusar-se a fazer. O relato da equipe é que por diversas vezes o adolescente 

foi advertido da necessidade de cumprimento, inclusive enviaram relatório ao juiz comunicando o 

fato e pedindo a Internação Compulsória do mesmo, em instituições para portadores de doenças 

mentais, quanto ao possível diagnóstico de doença mental. A equipe recebeu diversas vezes os avós 

maternos de Florestan pedindo ajuda, pois, o neto encontrava-se em situação de rua e as poucas 

convivências que tinham eram por demais conturbadas, sendo inclusive orientado pela equipe do 

serviço para procurar a Defensoria Pública e o Conselho Tutelar. 

Após algumas convocações e o não comparecimento o juiz expediu um mandado de busca 

e apreensão para o adolescente, no entanto, o mesmo não foi encontrado e não cumpriu a 

determinação judicial, nem mesmo os familiares permaneciam no mesmo endereço de moradia. 

Por esse mesmo motivo não foi possível à localização de Florestan para uma conversa. 

Ariano Suassuna chegou para cumprir a medida de PSC, com 17 anos, em 2010, por 

determinação judicial pelo fato de ter cometido ato infracional de roubo qualificado pelo emprego 

de violência e ameaça com arma de fogo, por esse motivo primeiramente o juiz determinou a 

internação compulsória por 45 (quarenta e cinco) dias no CEDUC, posteriormente chegou ao 

serviço para cumprir a PSC numa Unidade Básica de Saúde do Município do Natal/RN. No entanto, 

não chegou a concluir a medida socioeducativa por ter sido assassinado no mês de outubro do 

mesmo ano73. 

Desse modo, de acordo com o já exposto podemos constatar que o ato infracional mais 

cometido, tomando como referência as histórias dos entrevistados, é roubo e tráfico de drogas, 

conforme apresenta o quadro a seguir: 

                                                           
73 Esse fato será retomado para análise posteriormente. 
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QUADRO 6 - Atos Infracionais praticados pelos adolescentes acompanhados em 2010. 

 

AUTOR/IDADE ATO INFRACIONAL 

Nísia Floresta/14 anos Roubo Qualificado 

Clarice Lispector/14 anos Tráfico de Drogas 

Paulo Freire/15 anos Assalto à mão armada/tráfico de drogas 

Graciliano Ramos/17 anos Tráfico de Drogas 

Zila Mamede/15 anos Furto Qualificado 

Raquel de Queiroz/ 14 anos Furto e ameaça 

Zélia Gattai/16 anos Porte de arma e tráfico de drogas 

Florestan Fernandes/15 anos Dano material e injúria 

Ariano Suassuna/17anos Roubo qualificado 

Fonte74: Elaboração própria com base nos dados coletados durante a pesquisa em 2014. 

 

No que tange aos dados referenciados, não fogem das estatísticas nacionais, o roubo e o 

tráfico de drogas é um dos atos infracionais mais praticados e sobre o assunto consideramos 

importantes algumas considerações apresentadas por Zaluar (1999), com relação a tal assunto:  

 
Como a investigação não tem seguido o caminho do dinheiro, ninguém sabe, por 
exemplo, onde os muitos milhões já arrecadados no tráfico de drogas no Brasil, 
no qual tantos jovens pobres perderam tudo – suas próprias vidas –foram parar. 
Quando se diz que um adolescente pode ganhar até 100,00 reais por dia com a 
venda de drogas não se está precisando a informação, pois os ganhos dependem 
da posição que o adolescente ocupa na hierarquia do tráfico, nem muito menos 
considerar os riscos e abusos que ele sofre dos seus superiores na organização. Na 
atividade altamente rendosa do tráfico de drogas, grandes organizações com 
vínculos internacionais comandam o atacado da comercialização desse tão 
valorizado bem. No varejo, pequenos traficantes (os únicos presos e identificados) 
realizam lucros extraordinários: com a venda de apenas 200 gramas de cocaína 
pagam um quilo ao ‘matuto’ ou intermediário que a deixou em consignação. Dos 
500 % de lucro, a metade vai para o dono da boca, 30 % para o gerente e 20 % 
para o vapor e aviões. Entender como o ilícito e o ilegal se enraizaram no setor 
informal para comandar um exército de desempregados e sócios menores é 
fundamental [...] Seria prudente, pois, perguntarmos se, afinal, o tráfico é ou não 

                                                           
74É importante destacarmos que as idades referenciadas correspondem ao período que os adolescentes chegaram aos 
serviço para cumprir a medida socioeducativa. Durante o período de pesquisa e entrevistas todos encontravam-se já 
maiores de idade, ou seja, com mais de 18 anos. 
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é uma “alternativa de vida”, a “única manifestação de revolta” que resta para os 
jovens, favelados ou não, que se enredam nas malhas do crime organizado em 
outras plagas, por pessoas de outras faixas de idade, nas zonas sombreadas da 
invisibilidade e impunidade (ZALUAR, 1999, p. 95 – 97). 
 

 

Questionamentos importantes, suscitados pela referida autora que permeiam a realidade 

vivenciada por muitas crianças e adolescentes para quem:  

  

Muitas vezes o tráfico pode se apresentar como a única alternativa de trabalho [...] 
esse é visto como um emprego com vantagens e desvantagem. A vantagem é o 
‘nível salarial’ (muitos chegam a ganhar cerca de R$ 200,00 por dia), o fato de 
que nos dias normais – trabalho “é maneiro”, “há aventura”. E essa não é uma 
atividade exclusiva de adolescentes pobres, podendo atrair jovens de classe média 
e alta (CALHEIROS; SOARES, 2007, p. 130 -132).  

 

As autoras destacam que alguns jovens exercem outras atividades “lícitas”, como 

trabalhos informais, frequentam a escola, fazem atividades esportivas e ainda exercem a atividade 

ilícita do tráfico, sendo essa a mais rentável e perigosa. É importante destacarmos que muitas vezes 

esses adolescentes e jovens caem no Sistema Socioeducativo, enquanto os reais “chefões” 

permanecem livres para dar continuidade ao seu rendoso comércio. E a maioria da população, 

baseada no senso comum e com ideias reforçados pela mídia, pensam que esses adolescentes ficam 

impunes. Contudo, como já demonstramos, as medidas socioeducativas existem para 

responsabilizar os adolescentes autores de ato infracional, bem como, para mostrar que existem 

outras maneiras de viver, tentando proporcionar aos adolescentes algum acesso a direitos que lhes 

foram negados, por esse motivo o número de adolescentes e jovens inseridos nesse mundo do ilícito 

é tão elevado.  

Nesse sentido, o número de adolescentes inseridos no Sistema Socioeducativo em todo o 

Brasil é alto, como já apresentado, e no Rio Grande do Norte não é diferente, no que tange aos 

adolescentes inseridos no Meio Aberto esse número chega a 578 adolescentes e jovens num período 

que compreende os anos de 2013/2014. Esse número corresponde a 328 adolescentes em 2013 e 

250 em 2014. E de acordo com o Relatório de Gestão, em 2014, 239 adolescentes estavam em 

cumprimento de LA, enquanto que 197 estavam em cumprimento de PSC75 (NATAL/RELATÓRIO 

DE GESTÃO, 2014). 

                                                           
75 É importante destacarmos que o número de medidas socioeducativas é superior ao número de adolescentes 
atendidos no serviço, pelo fato de que muitos cumprem duas medidas socioeducativas concomitantemente. 
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Destes adolescentes e jovens atendidos consideramos importante apresentar alguns dados, 

tomando como referência informações oficiais disponibilizadas pelo Serviço de Proteção Social a 

Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de LA e PSC da Cidade do Natal/RN. 

Nesse sentido, serão informados dados comparativos dos anos de 2013/2014, no que tange a faixa 

etária e gênero, cor/raça, ato infracional, situação processual, etc. Conforme apresenta o gráfico a 

seguir, com relação à faixa etária e gênero. 

 

GRÁFICO 9 - Faixa Etária e Gênero dos Adolescentes Atendidos no Serviço de LA e PSC nos 

Anos 2013 – 2014, em Natal/RN. 

 

Fonte: SEMTAS/DIMAPS – SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM 
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, 2015. 

Podemos apreender que prevalecem a maioria do sexo masculino, com números 

equivalentes a 279 adolescentes do sexo masculino em 2013 e 197 em 2014, em contrapartida 

foram atendidas 49 do sexo feminino em 2013 e 53 em 2014. A faixa etária com maior incidência 

no Sistema de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto na Cidade do Natal/RN é de 15 a 17 anos 

de idade, tanto no ano de 2013, quanto em 2014. Com relação à cor/raça do público atendido, 

 

GRÁFICO 10 - Comparativo Cor/Raça dos Adolescentes Atendidos no Serviço de Proteção Social 

a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa nos Anos 2013 – 2014, em Natal/RN. 
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Fonte: SEMTAS/DIMAPS – SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM 
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, 2015. 
 

Conforme os dados do gráfico, prevalece a maioria de cor “preta” 76 com 239 adolescentes 

e jovens em 2013 e 177 em 2014, o que se assemelha ao que é divulgado no relatório com dados 

nacionais. Porém, é importante destacarmos que durante o preenchimento dos dados é considerado 

o que o adolescente diz, ou seja, como ele se classifica com relação a sua cor e raça e muitos deles 

se consideram pardos.  

Os atos infracionais mais praticados são roubo e tráfico, tanto no ano de 2013 quanto em 

2014. Conforme o gráfico a seguir: 

 

GRÁFICO 11 - Incidência de atos infracionais cometidos pelos adolescentes atendidos no serviço 

de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa nos anos de 2013 -

2014, em Natal/RN. 

 

                                                           
76  Com relação à diferenciação de cor negra, parda e branca do gráfico, essa é a informação constante no PIA, e o 
título do gráfico nº 10 foi retirado conforme a nomenclatura que consta nos processos e documentos consultados para 
a construção do então trabalho. Na verdade considera-se que a referência a cor “preta” é a junção entre negro e pardo. 
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Fonte: SEMTAS/DIMAPS – SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM 
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, 2015. 

 

Diante dos dados referenciados no gráfico, os atos infracionais mais praticados pelos 

adolescentes que chegaram para cumprir medida socioeducativa em Meio Aberto, foi roubo com 

120 casos em 2013, seguido de tráfico com 55. Enquanto que em 2014, esse número não sofreu 

tantas alterações, 104 casos de roubo e 31 tráfico e porte de drogas, seguido por porte de armas, 

furto lesão corporal e atentado à vida. Fazendo uma análise com relação ao elevado número de 

casos de ato infracional análogos ao Roubo e ao Tráfico de Drogas, concordamos que: 

 

Muitas vezes as práticas de atos ilícitos se iniciam com uma espécie de aventura, 
de descobrimento [...] A aventura parece desempenhar um papel importante nos 
roubos e furtos, incluindo-se aí a intimidação de membros de classes sociais 
abastardas [...]. Do roubo ou paralelamente à sua prática os jovens podem se ver 
recrutados (ou se sentir atraídos) para atividades ligadas ao tráfico. Ou o tráfico 
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pode se apresentar como única alternativa de trabalho (CALHEIROS; SOARES, 
2007, p. 126 -127). 

 

Nesse sentido, os dados referentes aos tipos de ato infracional mais praticados pelos 

adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto não difere 

dos dados nacionais, conforme já discutimos anteriormente.  

Com relação à situação processual dos adolescentes atendidos nos anos de 2013 e 2014, 

podemos apreender, conforme expõe a tabela a seguir que o número de reincidentes em 2014 

corresponde a 100% a menos que em 2013, o número de primários é bastante considerável, ou seja, 

aqueles que ingressam no Sistema Socioeducativo pela primeira vez. 

 

QUADRO 7 - Situação Processual dos Adolescentes Acompanhados pelo Serviço de Proteção 

Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa nos Anos de 2013/2014, em 

Natal/RN. 

2013 Masculino Feminino 
Total por 
situação 

Situação 
Processual 

Primário 226 39 265 

Reincindente 39 8 47 

Progressão 13 3 16 

Não informado 0 0 0 

 Total 278 50 328 

2014 Masculino Feminino 
Total por 
situação 

Situação 
Processual 

Primário 168 51 219 

Reincindente 21 0 21 

Progressão 5 0 5 

Não informado 0 2 2 

  Total 194 53 247 
Fonte: SEMTAS/DIMAPS – SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM 
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, 2015. 
 

Assim, diante do panorama apresentado, é importante salientar que, conforme as 

particularidades das medidas socioeducativas em meio aberto, os adolescentes que cumprem 

medida socioeducativa de LA devem comparecer ao Serviço de Proteção Social a Adolescente em 

Cumprimento de Medidas Socioeducativas, para participarem de atendimentos e oficinas, sendo 

diretamente acompanhados pelo socioeducador e demais profissionais do serviço. De acordo com 

informações do Relatório de Gestão do Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de 
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Medida Socioeducativa do ano 2014, foram elaborados 331 Plano Individual de Atendimento – PIA, 

bem como, 821 atendimentos, divididos em atendimento inicial, de acompanhamento, de 

progressão e final; 182 oficinas de LA; 228 visitas domiciliares; e outros. 

No que se refere a PSC, esta medida socioeducativa consiste na realização de tarefas 

gratuitas de interesse geral por parte do adolescente a quem se atribuiu autoria de ato infracional, 

junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas, secretarias, ONGs e outros. De acordo com 

Oliveira (2014), está deveria ser uma atividade de relevância comunitária, a ser desenvolvida pelo 

adolescente, buscando uma ação pedagógica que promova suas potencialidades e favoreça o 

desenvolvimento de sua consciência ética de respeito a si e aos direitos do outro. No entanto, os 

operadores do sistema socioeducativo em meio aberto têm apresentado queixas quanto à execução 

dessa medida, a saber: 

 

 A primeira se refere ao abandono do caráter pedagógico se sobrepondo ao caráter 
sancionatório. Muitos adolescentes em cumprimento de PSC acabam prestando 
seus serviços em tarefas vexatórias e humilhantes, se configurando dessa forma 
como um castigo (punição) e não em uma medida socioeducativa. Os programas 
de PSC [...] Limitam sua atuação apenas na observância da assiduidade do 
adolescente ao local de cumprimento da medida. A segunda queixa comum é a 
dificuldade de manter um grupo de instituições cadastradas que aceitem receber o 
adolescente para o cumprimento da medida, devido, sobretudo, ao preconceito de 
acolher um jovem autor de ato infracional (OLIVEIRA, 2014, p. 132). 

 

Trata-se de barreiras e dificuldades enfrentadas durante a execução do Serviço. No ano de 

2014, segundo o referido relatório, foram realizados 139 encaminhamentos para cumprimento de 

PSC, como também, 278 visitas institucionais com o objetivo de estabelecer parcerias e 

acompanhamento nas instituições que recebem adolescentes para cumprirem PSC. 

Nesse sentido, é necessário destacarmos que além da alta demanda recebida, o Serviço de 

Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de LA e PSC da 

Cidade de Natal/RN, desde 2013 tem enfrentado diversos entraves, dentre os quais destacamos a 

interdição do CEDUC Pitimbu e a paralisação, por mais de dois meses, dos servidores do Serviço 

em busca de melhores condições de trabalho e garantia de direitos trabalhistas77, pois, durante esse 

                                                           
77 Vale salientar que os servidores conquistaram algumas das reivindicações, dentre as quais destacamos: a aprovação 
de processo seletivo com validade de até seis meses com prorrogação, estando ainda em processo, concurso previsto 
para o final de 2014 e nomeação para abril de 2015, além de garantir a elevação da função de educador social para 
nível superior. Cf. Emenda modificativa ao Projeto de Lei nº 176/2013, que dispõe sobre a contratação por tempo 
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período o quadro profissional estava em déficit, e alguns profissionais encontravam-se afastados 

por motivos de saúde, inclusive por depressão, e os que possuem vínculos terceirizados, saíram 

devido ao fechamento da cooperativa ATIVA78 , ou seja, o serviço encontra-se submerso no 

decadente sistema socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte.   

O que consideramos mais grave durante o ano de 2014, quando voltamos a nos aproximar 

da realidade do serviço é o intenso número de adolescentes que estavam aguardando para o início 

do cumprimento das medidas de LA e PSC.  O motivo disso é a falta de parcerias para o 

cumprimento de PSC e falta de estrutura e oficinas para LA, pois, devido ao fechamento dos 

CEDUCs, o juiz encaminha adolescentes para o cumprimento das duas medidas, que por falta de 

condições de iniciarem, ficam aguardando. Com isso, o número de descumprimento aumentou 

significativamente, bem como, ocorreu uma diversificação da demanda - que deveria atender 

apenas adolescentes que tivessem cometido atos infracionais considerados leves -, e atualmente 

atende inclusive casos de homicídio, o que caracteriza-se como um risco, para os próprios 

adolescentes, que podem se deparar com “inimigos” dentro da própria instituição.  

Nesse sentido, podemos apreender a alta demanda e algumas dificuldades para atender 

aos adolescentes autores de ato infracional. Porém, é importante destacarmos que conforme 

informações contidas no Relatório de Gestão/2014, houve algumas mudanças positivas, das quais 

destacamos: o processo seletivo simplificado realizado em agosto de 2014, aumentou em mais de 

100% o número de servidores lotados no serviço; foram criadas seis novas oficinas socioeducativas 

de LA e estão funcionando as oficinas de alfabetização e letramento, produção de texto, flauta e 

xadrez, o que permitiu aos adolescentes que estavam aguardando para o cumprimento de LA 

pudessem ser inseridos nas referidas oficinas (NATAL/RN, 2015, p. 15). Ou seja, apesar do serviço 

estar inserido no sistema socioeducativo com graves problemas, tem ocorridos algumas melhorias. 

Dessa forma, ponderamos que mesmo diante de tantas dificuldades as medidas 

socioeducativas em meio aberto, sendo bem aplicadas trazem significativos resultados, pois se 

transformam em instrumentos que proporcionam aos adolescentes a inserção em um novo campo 

de experiências e possibilidades, em que eles podem avaliar suas trajetórias e ressignificar a sua 

forma de estar em sociedade (OLIVEIRA, 2014, p. 132). A partir das falas dos adolescentes 

                                                           
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, art. 37, 
da Constituição Federal. Disponível em: <http://www.natal.rn.gov.br/>. Acesso em: 08 fev.2014. 
78 Empresa terceirizada que prestava serviços para a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – 
SEMTAS. 
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entrevistados podemos afirmar que existem experiências, nas quais as medidas socioeducativas 

foram um divisor de águas para a vida de adolescentes. E é sobre a vida dos adolescentes e suas 

histórias que iremos nos debruçar no capítulo seguinte.   
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 ( ED, 2015). 
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4 – “O SILÊNCIO QUEBRADO”: ALGUNS ASPECTOS DA VIDA DOS ADOLESCENTES 

AUTORES DE ATO INFRACIONAL APÓS O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS 

 

Nossa pretensão nesse capítulo é apresentar como está a vida dos adolescentes autores de 

ato infracional, que acompanhamos em 2010 durante o período em que os mesmos cumpriam 

medidas socioeducativas, ou seja, objetivamos apresentar alguns aspectos da vida desses, quase 5 

(cinco) anos após o cumprimento das medidas. Durante alguns momentos utilizaremos as falas 

desses sujeitos, que hoje são jovens adultos, em sua maioria pais e mães, dando voz para que os 

mesmo nos relatem como estão suas vidas hoje e o que sonham para o futuro. Por esse motivo, 

intitulamos esse capítulo de o “silencio quebrado”, pois, são situações que não são evidenciadas, 

permanecem veladas e dúvidas que durante muito tempo nos acompanharam, e tínhamos apenas o 

silêncio como resposta e, só agora após algumas aproximações sucessivas, conseguimos “quebrar”.  

O rompimento desse silêncio é para apresentar e analisar como estão alguns aspectos de 

suas vidas: Educação; Trabalho; Participação Política, Família e Planos para o futuro. Sujeitos, tão 

desacreditados pela maioria, estão imersos num contexto de privação e negação de direitos, 

submersos em meio a uma onda de barbárie e violência, dos quais são, ao mesmo tempo, vítimas 

e réus. Já discorremos no decorrer do trabalho alguns determinantes que levaram os adolescentes 

a cumprirem a medida socioeducativa, o ato infracional que cometeram, a medida socioeducativa, 

o tempo de cumprimento, e as atividades participaram no Serviço de Proteção Social a Adolescente 

em Cumprimento de Medidas Socioeducativas. Nesse sentido, pretendemos analisar outros 

determinantes e aspectos de suas vidas com destaque para o presente, como encontram-se 

atualmente após o cumprimento das medidas socioeducativas. 

A princípio muitas questões nos inquietavam, como por exemplo: Será que estão vivos? 

Presos? Como eles realmente se encontram? . Pois, é bem verdade que quando falamos em 

adolescentes autores de ato infracional surge logo o pensamento negativo de que eles não estariam 

“bem”, ademais, vivem um contexto de violência que a cada dia se agrava. Eles próprios 

reconhecem que viver da prática de atos ilícitos traz, na maioria das vezes, para a população pobre, 

resultados trágicos.  

Nesse sentido, o momento de reaproximação desses jovens foi fundamental para 

quebrarmos esse silêncio que nos acompanhava, pudemos ver e apreender que tornaram-se jovens 
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adultos que seguiram rumos diferenciados, com alguns aspectos em comum, é bem verdade. É o 

que ao longo do capítulo pretendemos apresentar e analisar. 

 

4. 1 – AS DIVERSAS FACES DA VIOLÊNCIA 

 

A palavra violência, do latim violentia, significa: força, vigor, emprego de força física. 

“Num sentido amplo e genérico, a violência acompanha o homem desde os primórdios da história 

[...] a violência está na tessitura da história humana” (FRAGA, 2002, p. 44 - 45). Para Misse (2008, 

p. 165 - 166), a violência não pode ser um conceito, o referido autor cita que há “violências” no 

plural, pois [...] “são muitas, diversas, postas em distintas funções, servindo a diferentes destinos”. 

Contemporaneamente, a denominação violência está naturalizada. A mesma palavra é utilizada 

para referir-se a diversas situações e a diferentes significados, configurando-se um processo de 

generalização e homogeneização do fenômeno (BONAMIGO, 2008). Assim, de acordo com Zaluar 

(1999), existe uma dificuldade em definir o que é violência, pois, normalmente se limita o termo 

ao uso da força física, contudo, esta é apenas uma das formas nas quais se expressa, ou seja, essa é 

apenas uma de suas diversas faces. 

Concordamos com Queiroz (2013, p. 16), quando cita que: 

A violência é um fenômeno multifacetado que possui formas e sentidos diferentes 
de acordo com cada momento histórico, com a cultura, religião, costumes ou 
sociedade onde é produzida. [...] Está cotidianamente presente em nossa 
sociedade, nas suas mais diferentes expressões e apesar de fazer-se mais visível 
entre os estratos de classe menos favorecidas [...] se direciona para todos os 
sujeitos, independentemente da classe social, raça, gênero, idade, religião, etnia 
ou quaisquer outras características.  

 
Compreendemos que existem diversas faces da violência em nossa sociedade, as quais 

estão imbricadas em nosso cotidiano e que estão arraigadas no nosso contexto histórico, 

econômico, político e cultural, a saber: física, psicológica, verbal e sexual, sendo essas apenas 

algumas dessas faces. Ou seja, a violência é também manifestação de poder, mas que não se resume 

“só” a força física, ela pode agir silenciosamente, velada, imbricada em ações repugnantes como 

ausência de respeito ao outro e, dessa forma, torna-se mais difícil de ser combatida e enfrentada.  

Todos os dias são divulgadas notícias e dados alarmantes do contexto de extrema barbárie 

em nossa sociedade, a mídia exacerba a violência a um grau maior do que o real, e esse 
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sensacionalismo com que a imprensa a trata só faz promove – o, pois, de uma forma ou de outra a 

incita; como se a violência fosse a chave para resolver as próprias ações violentas (FRAGA, 2002). 

Incentivando o agir pelas próprias mãos, a condenação e a punição antes de um julgamento 

adequado, tornando a sensibilidade humana mutilada. Quando é noticiado que determinado 

adolescente cometeu ato infracional, por exemplo, as opiniões na maioria das vezes são por demais 

violentas e imediatas, discursos bárbaros são proferidos: “Tem que matar mesmo, ai resolve tudo”; 

“Deveriam cortar a mão”; “Não merecem perdão, tem que sofrer mesmo”. 

Além dos discursos proferidos, ações violentas para com esses sujeitos, realizadas muitas 

vezes por populares são consideradas fatos heroicos. O que não é evidenciado é que esse não é o 

caminho, que agir com as próprias mãos e por meio de mais violência, não é nem de longe a solução 

para essas situações. Podemos afirmar que essas ações sensacionalistas postas na mídia são: “um 

círculo fechado: as pessoas querem ver sangue, querem saber das mazelas do outro – e qualquer 

jornalista sabe que uma manchete de crime hediondo faz vender mais” (FRAGA, 2002, p. 52).  

Nesse sentido, é importante destacarmos que o contexto que a maioria desses jovens 

enfrentam não é evidenciada nessas manchetes de jornais e matérias com conteúdos 

sensacionalistas, estes são avaliados e culpabilizados pelos atos que cometeram, porém, permanece 

em silêncio as situações de violência, pobreza e privações que enfrentaram/enfrentam e é, por isso 

que muitas vezes a noção de futuro para a maioria não existe. Pois, 

 
Os jovens buscam então respostas entre eles mesmos. Tudo isto concorre para que 
sua noção de futuro não possua um amanhã, como o passado que eles também 
negam [...] Eles sentem que valem muito pouco, porque não tem perspectivas. 
Como seus desejos e necessidades fundamentais são negados, eles pensam que 
não têm nada a perder. O horizonte possível para eles torna-se a morte (SALES, 
2007, p.314). 

 

Como cita Queiroz, (2013, p. 72) “a violência sofrida e praticada por esses adolescentes 

lhes rouba a vida”, e completamos em dizer, lhes rouba a perspectiva de futuro. A morte descrita 

como trágica na citação referenciada pode ser comprovada em todo país através de dados que 

revelam o número exorbitante de homicídios. Segundo uma pesquisa realizada pelo Programa de 

Redução da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens - PRVL, intitulada, Índice de Homicídios 

na Adolescência no Brasil: uma análise de 2009 e 2010, revela que, 
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A violência letal será responsável pela morte de mais de 32 mil adolescentes nos 
municípios brasileiros com mais de 100.000 habitantes no período de 2007 a 2013, 
se as condições que prevaleciam em 2007 não mudarem. A situação mais grave é 
na região Nordeste, onde 4,28 adolescentes de 12 anos em cada mil são vítimas 
de homicídio antes de alcançarem os 19 anos de idade. Isso equivale a uma 
estimativa de 11.818 homicídios no conjunto dos municípios de 2009 a 2015. 
Trata-se de uma questão gravíssima a ser enfrentada pelo Estado, no sentido de 
reduzir os índices de mortalidade por homicídio e de modificar a trajetória que 
conduz crianças e adolescentes brasileiros a um ciclo de violência com desfechos 
trágicos [...] No município do Natal/RN, estima-se um número de 308 mortes 
esperadas por homicídios de adolescentes entre 12 e 18 anos de idade. (BRASIL, 
2010, p.34). 

 

Trata-se de um dado alarmante, porém que expressa à situação de verdadeira barbárie na 

qual estão inseridos os adolescentes e jovens brasileiros. De acordo com o Mapa da Violência 

201479, trata-se de “novos padrões de mortalidade juvenil”, no qual o número de jovens 

assassinados no Brasil tem crescido a cada dia. Entre os anos 1980 e 2012, morreram no País 

1.202.245 pessoas vítimas de homicídio. A taxa de homicídios cresceu em média 148,5 %, em 

2012, foram registrados 56.337 homicídios no Brasil. 

No ano de 2012, aconteceram acima de 56 mil homicídios, isso representa 154 vítimas 

diárias, número que equivale 1,4 massacres do Carandiru80 a cada dia do ano de 2012. Os 52,2 

milhões de jovens que o IBGE estima que existiam no Brasil em 2012 representavam 26,9% do 

total da população. Mas os 30.072 homicídios de jovens que o DATASUS registra para esse ano 

significam 53,4% do total de homicídios do País, indicando que a vitimização juvenil alcançou 

proporções extremamente preocupantes. 

Segundo o levantamento já citado em todos os estados do país esse número é crescente, 

com destaque para o crescimento explosivo nos estados de Maranhão, Ceará, Paraíba, Pará, 

Amazonas e, especialmente, Rio Grande do Norte e Bahia. Liderando os aumentos, temos Natal, 

São Luís, Fortaleza, Salvador e Manaus.  

                                                           
79 Mapa da Violência 2013. Disponível em: 
<http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_homicidios_juventude.pdf>. Acesso em: 16 març.  2014. 
Que traz dados referentes ao ano de 2012. 
80 O massacre do Carandiru foi o maior em um presídio. Ocorreu em 2 de outubro de 1992, na Casa de Detenção de 
São Paulo, conhecida como Carandiru, foi palco de uma tragédia que jamais será apagada da história do maior presídio 
do País. Uma intervenção da Polícia Militar do Estado de São Paulo para controlar um tumulto no presídio resultou na 
morte de 111 presos. Disponível em: <http://www.terra.com.br/noticias/especial/carandiru/episodio.htm>.  Acesso em: 
09 jun. 2015. 
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Na região Nordeste, especificamente, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes foi de 

36, 3% em 2011 e 38,9% em 2012. O número de homicídios da população jovem na região nordeste 

no referido ano foi de 12.092 casos, o que equivale a 79,5% das taxas de homicídio por 100 mil 

habitantes. 

No RN a taxa de homicídios cresce 343,4% – mais que quadruplica, um crescimento que 

chega a 229, 1 % em uma década analisada (2002 a 2012). Principalmente Natal, com uma eclosão 

de 13,9 para 55,8 homicídios por 100 mil habitantes, quadruplicando suas taxas ao longo da década. 

A idade mais atingida por essa onda de violência é a dos 13 anos. O número de vítimas de homicídio 

vai crescendo rapidamente, até atingir o pico de 2.473 na idade de 20 anos. Em 2012, a taxa de 

54,3 homicídios masculinos era 11 vezes superior à feminina, de 4,8.  

Podemos observar uma acentuada tendência de queda no número de homicídios da 

população branca e de aumento no número de vítimas na população negra. Essa tendência se 

observa tanto para o conjunto da população quanto para a população jovem, como veremos a seguir. 

Efetivamente, entre os brancos, no conjunto da população, o número de vítimas diminui de 19.846 

em 2002 para 14.928 em 2012, o que representa uma queda de 24,8%. Entre os negros, as vítimas 

aumentam de 29.656 para 41.127 nessas mesmas datas: crescimento de 38,7%. A vitimização 

negra, no período de 2002 a 2012, cresceu significativamente: 100,7%, mais que duplicou.  Entre 

os anos 2002 e 2012, a tendência nos homicídios segundo raça/cor das vítimas foi unívoca: queda 

dos homicídios brancos – diminuem 24,8% – e aumento dos homicídios negros: crescem 38,7%.  

No RN, o número de homicídios da população jovem chega a 32,6% por 100 mil 

habitantes. Dados que equivalem a uma média de 409 homicídios em 2011 e 643 em 2012, 

superando todas as estimativas. Em Natal, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes da 

população total e jovem segundo a raça e cor (negra) é de 186,5% em 2012. Em suma, podemos 

enfatizar que um fato inquietante é a eclosão de homicídios constatada no último ano analisado 

(2012). De 2011 para 2012, as taxas de homicídio na população total crescem 7,0%, e na jovem 

8,5%. 

É interessante salientarmos que em meio a tanta violência o uso da arma de fogo tem 

crescido, assim como a facilidade em adquiri-la. De acordo com o Mapa da Violência 2015, Mortes 

Matadas por Armas de Fogo81, é esse ambiente cultural que valida práticas violentas, o imenso 

                                                           
81  WAISELFISZ , 2014. Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/mapaViolencia2015.pdf>. 
Acesso em: 26  mai. 2015. 
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arsenal de armas de fogo existentes no país faz com que o Brasil tenha indicadores de mortes 

matadas equivalentes ou superiores aos de países que vivem situação de guerra ou conflito civil 

armado.  

O uso da arma de fogo por adolescentes tem sido comum, pois, a facilidade dos mesmos 

em angariarem tal objeto é notória. “As armas de fogo são importantes e eficazes para destruir os 

inimigos e rivais e para dominar as vítimas. Com o revólver na cintura eles se sentem mais fortes 

e poderosos e por meio desse objeto se tornam respeitados no mundo da violência” (QUEIROZ, 

2013, p. 38). Porém, a consequência desse uso exacerbado de armas de fogo é que os mais jovens 

morrem por seu uso, e a gravidade se torna ainda maior quando se sabe que, em sua maioria, são 

os jovens negros as vítimas dessa escalada. Racismo, violência e impunidade se associam na 

degradação do ambiente social brasileiro (WAISELFISZ, 2015). 

Os registros do Sistema de Informação de Mortalidade - SIM permitem verificar que, entre 

1980 e 2012, morreram mais de 880 mil pessoas vítimas de disparo de algum tipo de arma de fogo 

- AF. Entre os jovens de 15 a 29 anos, esse crescimento foi ainda maior: passou de 4.415 vítimas 

em 1980, para 24.882 em 2012: 463,6% de aumento nos 33 anos decorridos entre as datas. Em 

2012, os homicídios representam quase a totalidade das mortes por armas de fogo cerca de 94,5%. 

Em todas as categorias de raça/cor, os homicídios são a forma quase exclusiva de utilização das 

Armas de Fogo, mas para os negros esse fato adquire sua máxima expressão 95,6% de suas vítimas 

de bala foram assassinados, fato que se repete em maior número entre os jovens negros. 

No ano de 2012 as AF vitimaram 10.632 brancos e 28.946 negros, o que representa 11,8 

óbitos para cada 100 mil brancos e 28,5 para cada 100 mil negros. Dessa forma, a vitimização negra 

foi de 142%, nesse ano. Das 42.416 vítimas de AF em 2012 representam 116 mortes a cada dia do 

ano e morreram 285% mais jovens que não jovens: quase quatro vezes mais. Outra característica 

marcante da mortalidade por AF é a elevada masculinidade de suas vítimas: 94% em 2012 eram 

homens. 

Dados mais recentes sobre o número de homicídios, fornecidos pelo Conselho Estadual 

de Direitos Humanos e Cidadania, atesta que só no primeiro semestre de 2014 ocorreram cerca de 

895 crimes violentos letais e intencionais no RN, em Natal esse número chega a 298 homicídios. 

Segundo informações da referida secretaria até o dia 20 de maio de 2015 já ocorreram 184 
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homicídios em Natal e 606 em todo o estado do RN82. O que atesta que esse número aumenta a 

cada ano. 

Desse modo, é importante salientarmos a relevância da divulgação de tais dados, que 

mostram a situação agravante que vivenciamos em todo o país e no estado do RN, o que comprova 

o caos e violação de direitos diárias, situações que não surgiram recentemente e que se agravam. 

Assim,  

 
Surge aqui evidência, em uns poucos locais, de que a violência homicida não 
constitui um fenômeno natural, um tsunami perante o qual só resta se proteger da 
melhor forma possível. Que políticas públicas sistemáticas podem frear e fazer 
retroceder rapidamente os níveis de violência. (WAISELFISZ, 2014, p.157). 

 

Desse modo, vários fatores podem ser mencionados para a compreensão dessa crescente 

seletividade. Em primeiro lugar: a progressiva privatização do aparelho de segurança. Como já 

ocorreu com outros serviços básicos, como a saúde, a educação e, mais recentemente, a previdência 

social, o Estado vai progressivamente se limitando a oferecer, para o conjunto da população, um 

mínimo — e muitas vezes nem isso — de acesso aos serviços e benefícios sociais considerados 

básicos. Para os setores com melhores condições financeiras estruturam-se serviços privados de 

melhor qualidade (escolas, planos de saúde, planos previdenciários, etc.) (WAISELFISZ, 2014). 

É em meio a todo esse contexto que encontram-se nossos sujeitos de pesquisa, jovens em 

sua maioria, pobres e da periferia natalense que lidam com as diversas faces da violência e que 

apesar das limitações, estão vivos tocando suas vidas, construindo e escrevendo suas histórias. 

Porém, é importante destacarmos que dos nove sujeitos que representam nossa amostra de 

pesquisa, um foi assassinado durante o cumprimento das medidas socioeducativas. “A cultura da 

violência também tem suas regras e quem as desrespeitar é julgado e recebe punição” (QUEIROZ, 

2013, p. 47). 

Ariano Suassuna, tinha apenas 17 (dezessete) anos de idade quando foi assassinado 

praticamente na frente de sua mãe, o motivo não sabemos e durante muito tempo nos questionamos, 

pois, esse foi um dos inúmeros jovens e adolescentes que foram assassinados na cidade do Natal 

comprovando os dados já mencionados. Porém, durante o momento de pesquisa quando 

entrevistávamos um determinado jovem, amigo de Ariano, ele relatou o que aconteceu, pois 

                                                           
82 Informações retiradas da página oficial do Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania nas redes sociais. 
Disponível em: http:<//www.facebook.com/cedhrn/photos/pb>. Acesso em: 16 jun. 2015.  
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presenciou tudo. Quando questionamos se ele já havia perdido algum amigo devido à prática de 

atos infracionais ele respondeu que: 

 

Perdi sim, muitos. Ariano Suassuna, você conheceu? Eu tava junto, vi cair. Foi 

vingança? foi sim, eu tava com ele, nós era junto mesmo, ai nesse dia ele ligou, 

vamos pra casa de B, a mãe dele não tá, nós fuma (maconha) lá dentro, quando 

cheguei ele tava na frente, ele já tava cismado porque passou um carro, mas fui, 

quando pensou parou uma moto com dois caras e disparou 11 tiros nele, eu vi ele 

caído, pensei em reagir, mas paralisei e fugi porque ainda tentaram me pegar. 

Aquilo foi uma lição e um livramento (PAULO FREIRE, 2014, Informação 

verbal). 

 

Fomos surpreendidas como o relato do jovem, pois, não é fácil contar detalhes de um ato 

tão violento e triste, principalmente, para uma pessoa “estranha”, mas, o que nos deixou mais 

perplexas foi a riqueza de detalhes quando questionamos se foi vingança, pois, ele respondeu que 

sim, e fez um gesto com a mão no peito e perguntou entende? Nós prontamente dissemos que sim, 

pois apesar de em nenhum momento ele ter dito o nome “polícia”, o gesto que ele fez era para 

referenciar que tinha sido uma ação da polícia. Relatou também que foram até sua casa dizer: “você 

ainda é muito novo ainda tem chance”, “depois disso resolvi me aquetar, acalmei mais”. 

Outro acontecimento que nos chamou atenção foi o fato de Paulo Freire ter comentado 

que pensou em reagir, ele cita que paralisou, mas muitos jovens reagem, pois, “a autodefesa 

também é uma das razões que justificam a violência, e é vista de várias maneiras, sendo explicada 

dentro da lógica de “matar para não morrer” (ABRAMOVAY, et al, 2002, p. 64). Tal situação chama 

nossa atenção para: 

 

A ausência de proteção e segurança pública no seu espaço social ao mesmo tempo 
em que banaliza a violência e torna-os especialmente vulneráveis às ameaças e 
riscos. A inoperância das instituições responsáveis pela sua proteção faz com que 
tenham que se defender contando apenas com seus próprios recursos, que são 
escassos e precários. A constatação de que de fato não são cidadãos, não têm 
direito às oportunidades e à proteção acaba por erodir todo o sentimento de 
solidariedade social de forma que quase tudo justifica a resposta violenta (IDEM, 
2002, p. 108). 

 

Em meio a esse contexto de privações e violência surge também o uso de substâncias 

psicoativas, diante de escassas opções de lazer e de outras atividades, a prática de atos infracionais 

e do consumo de drogas e bebidas alcoólicas representam uma forma de diversão e transgressão. 
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Tornou-se claro, nas entrevistas e na análise documental, o uso de substâncias psicoativas, a droga 

esteve presente em diversos relatos.  Em meio a situações como essas, surge à discussão sobre o 

consumo, comercialização e regularização do uso de drogas ilícitas, discussão densa que não 

conseguiremos esgotar, mas apenas sinalizar, posto que faz parte do universo dos adolescentes e 

jovens autores de ato infracional. 

 Durante o período que os acompanhávamos ainda em cumprimento de medida 

socioeducativa, muitos adolescentes já se declaravam usuários, principalmente de maconha, e 

durante a pesquisa realizada em 2014, alguns afirmaram ainda consumir,  

 

Não vendo mais, hoje fumo, quando vejo que não tem nada, quando minhas filhas 
pedem [algo] e não tenho pra dar, fico triste e agitada ai vou fumar, mas fico mais 
triste porque elas ficam (filhas) fedendo a maconha, mas é a única coisa 
(CLARICE LISPECTOR, 2014, Informação Verbal). 

 

Durante a entrevista Clarice Lispector cita que ainda faz uso de maconha, e pelo discurso 

acima, é como se utilizasse a droga como uma espécie de válvula de escape para suas frustações, 

porém, ela mesmo destaca que fica triste porque as filhas presenciam e ficam “fedendo” a maconha, 

ao final da fala ela ainda indica “mas é a única coisa”, se referindo ao fato de que não comercializa 

mais. E “em alguns casos, fumar maconha é uma rotina importante na convivência entre os jovens” 

(ABRAMOVAY, 2002, p. 50).  

A discussão acerca do consumo de drogas lícitas e ilícitas é bem densa e complexa, pois, 

as opiniões são diversas sobre o assunto. Alguns autores defendem a liberalização das drogas 

ilícitas, como maconha, por exemplo. Enquanto, outros são terminantemente contra. A questão de 

o álcool ser considerada uma droga lícita, de comercialização liberada é também questionável, pois, 

seus efeitos prolongados são negativos, causa dependência, porém, movimenta uma importante 

indústria, faz parte da nossa cultura, e assim,  

[...] Não é de se estranhar que atualmente a produção de bebidas alcoólicas 
obedeça à lógica do capitalismo globalizado em tempos de política neoliberal: é 
dominado por gigantescas corporações que insistem no “direito” de comercializar 
seus produtos sem respeitar fronteiras nacionais e políticas fiscais, sociais ou de 
saúde, e ainda se utilizem amplamente de estratégias de marketing para posicionar 
seus produtos. O alvo principal (mas não exclusivo) das grandes indústrias de 
álcool é a população jovem (MARLATT, 2005, p.305).  

 

O consumo de bebidas alcoólicas é a principal causa de risco de morte em decorrência de 

acidentes de transito e de violência quando as pessoas estão sob o efeito do álcool. De acordo com 
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o II LENAD (Levantamento Nacional de Álcool e Drogas) a prevalência de dependência de álcool 

na população é de 6,8%, cerca de 11,7 milhões de pessoas no Brasil são dependentes de álcool 

(BRASIL, 2014, p.46). 

Nesse contexto, o número de adolescentes que fazem o uso de drogas lícitas e ilícitas é 

bastante significativo, e isso não é o único condicionante para a prática do ato infracional, como 

muitos afirmam embasados no discurso da mídia, mas, integra o universo desse adolescente, no 

qual, muitas vezes, é consumida para “dar coragem”. De acordo com o levantamento feito pelo 

Serviço de Proteção a adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de LA e PSC da 

Cidade do Natal/RN, nos anos de 2013 e 2014 mais de 50 % dos adolescentes atendidos se 

declararam usuários de drogas. Conforme expõe o gráfico a seguir, as drogas ilícitas e lícitas mais 

consumidas são maconha, seguido de fumo e álcool. Em 2014, podemos perceber um uso 

significativo de cocaína. Dos 239 adolescentes que assumiram uso de drogas, cerca de 26 citaram 

o uso da cocaína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 12 - Tipos de Drogas Consumidas citadas pelos Adolescentes Acompanhados pelo 

Serviço de Proteção Social a Adolescentes, em Cumprimento de Medidas Socioeducativas nos anos 

de 2013 e 2014, em Natal/RN. 
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Fonte: SEMTAS/DIMAPS – SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM 
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, 2015. 

 

De acordo com o gráfico, os dados são condizentes com o que acontece no país. Conforme 

dados apresentados no Levantamento Nacional de Álcool e Drogas – LENAD em 2012,  

 64% dos homens e 39% das mulheres adultas relatam consumir álcool 
regularmente (pelo menos 1x por semana). 
 7% da população adulta já experimentou maconha na vida.  
 3% da população adulta relatou uso de maconha no último ano.  
 Quase 4% da população dos adolescentes já usou maconha pelo menos uma 
vez na vida, e a taxa de uso no último ano foi de 3% (mesma prevalência 
encontrada na população adulta).  
 Mais da metade dos usuários, tanto adultos quanto adolescentes consomem 
maconha diariamente. 
 Quase 4% da população adulta já experimentaram alguma apresentação de 
cocaína na vida. Este índice foi de 3% entre adolescentes.  
 No último ano, a prevalência de uso dessa droga atingiu 2% dos adultos e 
2% dos adolescentes (II LENAD, 2012). 

Ou seja, a partir dos dados apresentados podemos constatar que a realidade vivenciada em 

Natal/RN não difere dos demais estados do Brasil, as situações de violência são semelhantes e 

atingem principalmente a população pobre. O consumo de drogas, o tráfico, o uso de armas de fogo 

e os índices altos de homicídios permeiam a realidade da maioria de adolescentes autores de ato 

infracional. Mas, é sobre esse universo particular que iremos nos debruçar. Pois, afinal de quem 
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estamos falando? Quem são esses e essas adolescentes e jovens? O que fazem? E o que esperam 

de seu futuro diante de tantas privações? Enfim, trata-se de questões que não poderemos esgotar 

em respostas, mas sinalizaremos alguns condicionantes. 

 

4.2 - MAS, AFINAL DE QUEM ESTAMOS FALANDO? 

 

Quem são esses jovens que cumpriram medidas socioeducativas? Onde moram? Com 

quem e onde vivem? Essas são algumas questões que objetivamos responder, apresentando o perfil 

socioeconômico dos jovens entrevistados fazendo um paralelo com os demais adolescentes 

atendidos pelo Serviço de Proteção a Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas 

de LA e PSC da Cidade do Natal/RN, mostrando que esse perfil não destoa dos demais adolescentes 

atendidos, pelo contrário, se assemelha em diversos detalhes. 

Nesse sentido, a vida dos adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas em 2010, 

hoje jovens, não difere em características da maioria da população jovem e pobre brasileira, em 

linhas gerais. A maioria está fora da sala de aula, sem trabalho, ou em condições precárias de 

empregabilidade, morando em bairros sem saneamento básico, com acesso precário a políticas 

públicas básicas, como saúde, por exemplo, vivendo ainda expostos a diversas situações de 

violência, sem segurança pública, e com poucas perspectivas para o futuro. Assim, no decorrer da 

nossa discussão serão apresentadas algumas informações básicas acerca das circunstâncias de vida 

dos jovens83, quatro anos após o cumprimento das medidas socioeducativas. 

Clarice Lispector, 22 anos, solteira é mãe de duas meninas, com 7 (sete) e 5 (cinco) anos 

de idade. Cursou até a 4º série do ensino fundamental, e no momento não está estudando. Porém, 

destacou que pretende retomar os estudos. Reside em casa própria com a mãe, o irmão e as duas 

filhas, em um bairro da zona oeste do município do Natal/RN, em uma área de difícil acesso e 

bastante conhecida por atos frequentes de violência. A renda familiar é de pouco mais de um salário 

mínimo proveniente do trabalho de sua mãe, que exerce a atividade de diarista durante a semana e 

Clarice assume as funções nos finais de semana, ambas exercem tal atividade informalmente, ou 

                                                           
83 Consideramos importante mencionarmos que serão analisadas e expostas apenas algumas circunstâncias da vida 
dos 4 sujeitos entrevistados, pois os demais por motivos já apresentados não puderam ser encontrados, e as informações 
que tivemos acesso nos processos e relatórios não são atuais. 



140 
 

seja, sem carteira assinada, e recebem também a quantia de R$ 140,00 reais proveniente do 

Programa Bolsa Família84 que ajuda a manter as despesas de casa. 

Paulo Freire, 20 anos de idade, pardo, casado (união estável), pai de um menino de 1 (um) 

ano e seis meses de idade, ainda não possui um lugar fixo de moradia, ele fica algumas temporadas 

na casa do pais de sua companheira e outras, na casa de sua mãe, que reside em casa própria em 

um bairro da zona norte do município do Natal/RN, morando junto com ela, o padrasto e suas duas 

irmãs. Cursou até a 7º série e no momento não estuda. No momento a mãe e o padrasto estão 

desempregados, porém, o padrasto está recebendo seguro desemprego. Paulo trabalha como 

torneiro mecânico, ganha por produção e recebe um pouco mais de um salário mínimo, encontra-

se num período de experiência, mas está prestes a ter a sua carteira de trabalho assinada. Recebem 

o Programa Bolsa Família o que também ajuda nas despesas da família. 

Raquel de Queiroz, 19 anos de idade, parda, casada e mãe de duas meninas, com idade de 

três 3 (anos) e um 1 (ano) e seis meses. Estudou até a 5º série e afirma que abandonou os estudos 

por vergonha, quando engravidou da primeira filha aos 15 anos de idade. Reside em casa alugada 

com os serviços de água e luz, num bairro da zona norte. A mesma reside com o marido e as duas 

filhas. O marido é o único provedor, trabalha como auxiliar de serviços gerais - ASG no Centro de 

Convenções em Ponta Negra, recebe um salário mínimo e tem carteira assinada. A família recebe 

R$ 70,00 reais proveniente do Programa Bolsa Família. 

Zélia Gattai, 20 anos de idade, solteira, negra, mãe de um menino de 6 (seis) anos de 

idade. Cursou o ensino fundamental completo, e atualmente não estuda. Reside num bairro da zona 

oeste do município do Natal/RN. Numa residência própria (casa da avó) com os avós, a tia e dois 

primos. Desses, a tia e um dos primos trabalham sem carteira assinada e os avós são aposentados, 

o que representa a maior renda da família que varia entre 2 e 4 salários mínimos. A jovem no 

momento não exercia nenhuma atividade remunerada. Quem recebe o bolsa família é sua mãe, 

responsável por seu filho, este é criado desde bebê pela avó materna. 

Em resumo, podemos identificar alguns pontos semelhantes entre os entrevistados, como 

por exemplo: todos estão fora da escola e com processo de educação interrompido, moram na zona 

                                                           
84 O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e 
de extrema pobreza em todo o país. O Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco de atuação 
os milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 77 mensais e está baseado na garantia de renda, 
inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos, criado pelo governo federal em 2003. Disponível em: 
http:<//www.mds.gov.br/bolsafamilia>. Acesso em: 09 jun.20015. 
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norte ou oeste do município do Natal/RN, residem em casa própria, mas moram juntamente com 

pais, mães, irmãos, padrasto, avós etc. Sobre essas semelhanças, o fato dos entrevistados já serem 

pais e mães, apesar da “pouca” idade, destaca - se que, a paternidade e a maternidade desde muito 

cedo vem fazendo parte da experiência social dos jovens entrevistados, essa experiência mostrou-

se como fonte de afirmação de responsabilidade frente aos desafios da vida e como motivo para 

romper com a prática de atos infracionais, talvez como uma transição na constituição de vínculos 

que configurem a vida adulta (TEJADAS, 2007). Para tanto, podemos constatar a partir das 

seguintes falas: 

 

O nascimento do meu filho, foi o mais importante pra mim, de verdade [...] penso 
no meu filho, quero criar bem ele, não quero que ele passe pelo que passei 
(PAULO FREIRE, 2014, Informação Verbal).  
 
Tenho que mudar né? Ter tudo e poder dar tudo pra elas (filhas) (CLARICE 
LISPECTOR, 2014, Informação Verbal). 

 
 
Percebemos assim, que a partir da experiência da paternidade e maternidade surge a 

responsabilidade de criar e educar, e consequentemente, a cobrança para dar “exemplo” para seus 

filhos, muitas vezes sem a ajuda do pai. Zélia Gattai, por exemplo, tem a ajuda da mãe para cuidar 

do seu filho, pois, o pai do menino encontra-se preso. Clarice Lispector também não vive com o 

pai de suas filhas e relata que se desespera, “quando vejo que não tenho nada pra dar as minhas 

filhas, o pai não me ajuda”. E mesmo Rachel de Queiroz, que vive uma união estável e convive 

com pai de suas filhas relata que o mesmo sempre questiona quando ela pede dinheiro para comprar 

algo, trata-se de uma situação difícil de submissão e dependência, que faz com que a 

responsabilidade de cuidar da casa e dos filhos seja ainda maior, e na maioria das vezes recaia sobre 

a mulher85. 

Outro fator que nos chama atenção é o fato de todos os jovens entrevistados estarem fora 

da escola e terem interrompido os estudos, ainda no ensino fundamental. Podemos afirmar que uma 

coisa está interligada a outra, o fato de terem sido pais e mães ainda na adolescência tem relação 

com a saída da sala de aula. Pois, conforme um levantamento feito pela Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio - PNAD em 2013, o Brasil tinha 5,2 milhões de meninas de 15 a 17 anos. 

                                                           
85 A responsabilidade de cuidar da família e dos afazeres domésticos, delegada à mulher é histórica e antiga e não nos 
cabe aqui esgotar tal discussão. 
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Dessas, 414.105 tinham pelo menos um filho. Neste grupo, apenas 104.731 estudam. As outras 

309.374 estavam fora da escola86. Dentre os motivos, podemos elencar vários, desde a vergonha 

de estar grávida como nos relatou Rachel de Queiroz, até o fato de não ter com quem deixar as 

crianças e assim a impossibilidade de voltar a estudar. Pois, 

 

A realidade atual mostra que 1,3 milhão de pessoas de 15 a 17 anos não estudam, 
não trabalham. Dessas, cerca de 300 mil não terminaram o ensino médio. A maior 
parte dessas pessoas é do sexo feminino. No período analisado, o número de 
garotas sem diploma, aulas ou emprego aumentou mais que o de meninos. Ele foi 
de 715.139 para 806.220. Em 2012, as garotas nessa situação representavam 
58,7% do total. Em 2013, elas passaram a representar 59,1% de todas as pessoas 
de 15 a 17 anos fora da escola e do mercado de trabalho (MORENO e 
GONÇALVES, 2015, s.p). 

 
Podemos citar que, a expressiva maioria dos jovens teve acesso à política pública de 

educação, não tendo garantidas, entretanto, as condições de permanência nessa política, revelando-

se, de modo geral, uma experiência escolar demarcada pela evasão e insucesso (TEJADAS, 2007). 

As consequências disso, são diversas dificuldades para encontrar um trabalho, muitas vezes até os 

cursos de formação técnica exigem certo nível de escolaridade que esses jovens não têm. E isso 

ocorre até mesmo durante o cumprimento das medidas socioeducativas. Muitas vezes 

presenciamos as portas dos cursos técnicos e profissionalizantes serem fechadas para diversos 

adolescentes por não terem a escolaridade exigida, muitos chegam ao serviço pra cumprirem a 

medida socioeducativa sem ao menos saber ler e escrever87. 

De acordo com o levantamento realizado pelo Serviço de Proteção Social a Adolescente 

em Cumprimento de Medida Socioeducativa de LA e PSC no município do Natal/RN, o número 

de adolescentes fora da escola permanece elevado. Ver gráfico: 

 

                                                           
86 Ver maiores informações. Fonte: http:<//g1.globo.com/educacao/noticia/2015/03/no-brasil-75-das-adolescentes-
que-tem-filhos-estao-fora-da-escola.html>. Acesso em: 02 jun. 2015. 
87 Quando ocorria isso, os adolescentes eram encaminhados para uma oficina de Letramento, destinada a alfabetização 
dos mesmos, que até os dias atuais perdura. Porém, temos que ser claros ao analisar que o período de cumprimento da 
medida socioeducativa é pouco para que possam realmente sair alfabetizados, apesar de já representar um avanço e 
incentivo para aprenderem. 
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GRÁFICO 13 - Escolaridade dos Adolescentes, acompanhados pelo Serviço de Proteção Social a 

Adolescente, em Cumprimento de Medida Socioeducativa de LA e PSC no Município do 

Natal/RN, nos anos de 2013 e 2014. 

 

Fonte: SEMTAS/DIMAPS – SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM 
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, 2015.  

 

Desse modo, conforme o gráfico podemos apreender que o número de adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa que permanece fora de sala de aula, com os estudos 

interrompidos ainda é elevado. No ano de 2013, 142 adolescentes estudavam, enquanto 186 

permaneciam sem estudar, no ano de 2014, 97 adolescentes estudavam e 153 não estavam 

estudando. Ou seja, apesar da educação ser uma das metas exigidas no PIA para a execução da 

medida socioeducativa, muitos adolescentes não conseguem ou muitas vezes, se negam a acessá-

la. No entanto, não podemos deixar de pontuar que o sistema de educação no país enfrenta 

dificuldades diante do sucateamento da educação pública, pois, a educação tem se tornado 

mercadoria. Ademais, 

O sistema educativo não representa um simples cenário de processos técnicos, no 
qual ocorre somente a “transmissão” de valores, mas sim, um espaço marcado por 
relações de poder, grupos de interesses diferenciados e relações sociais [...] Pois, 
a escola não é neutra [...] a medida que os conteúdos, os métodos, os valores que 
ela comporta são notavelmente mais próximos à cultura de determinados grupos 
sociais do que de outros. Pode-se dizer que esses grupos que não se identificam 
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com essa cultura, apresentam consequentemente mais dificuldade em se adaptar. 
A violência e a estigmatização dos adolescentes autores de ato infracional também 
ocorre na escola, e está também reflete o modo de convivência social 
(CARVALHO, 2010, p. 162). 

 

Algumas vezes percebemos que os adolescentes acreditam que não faz sentido aprender 

aquilo que os professores ensinam, que não vai ser útil no decorrer da sua vida e que a única 

importância que conseguem perceber é a cobrança da escolaridade nas entrevistas de emprego 

(IDEM, 2010). Assim, as consequências da baixa escolaridade refletem diretamente no acesso ao 

mercado de trabalho, esse que a cada dia permanece mais exigente, em busca de profissionais cada 

vez mais capacitados e polivalentes, pois, o objetivo principal é produzir e angariar mais lucro. 

No sistema capitalista, nascer na classe trabalhadora significa precisar vender sua força 

de trabalho para sobreviver e nesse sentido, o trabalho é uma categoria chave, pois é “por meio 

deste que os indivíduos conquistam o pertencimento à esfera pública e constituem sua identidade” 

(ABRAMOVAY, 2002, p.76). Podemos apreender que existem algumas disparidades com relação 

ao sentido do trabalho na vida dos jovens, pois, esse não assume apenas a conotação de dignidade, 

partindo do antigo pressuposto ideológico – mercantil de que “o trabalho dignifica o homem88”, 

mas assume também uma conotação e sentido negativo. Pois, 

 

Aparentemente, o significado do trabalho se resume a assegurar meios de 
sobrevivência e de satisfação de necessidades e desejos: não é percebido como 
fonte de satisfação em si mesmo, como atividade construtiva e oportunidade de 
realização pessoal [...] Ademais, para esses jovens, o trabalho nunca se coloca 
como alternativa de sustento, porque a própria qualificação que possuem não é 
suficiente para lhes assegurar oportunidade de emprego com boa remuneração 
(ABRAMOVAY, 2002, p. 83).  
 

Dessa forma, podemos constatar que a pouca escolarização rebate diretamente no acesso 

a postos de trabalho. Não podemos deixar de situar tais questões no atual contexto histórico que 

vivenciamos, onde os reflexos de reestruturação produtiva aparecem a cada momento como 

redução dos postos de trabalho, precarização, flexibilização, altos índices de desemprego que 

atingem diretamente toda população e em especial aos mais jovens e com pouca escolarização. 

Essas transformações no mundo do trabalho estão diretamente relacionadas à chamada 

contrarreforma do Estado, permeada pelas ideias neoliberais de maiores lucros e de maior 

                                                           
88 Aqui não estamos nos referindo ao trabalho no sentido ontológico, mas ressaltando o discurso; ideológico que exalta 
o trabalho na sociedade capitalista, “esquecendo-se” que esse trabalho se dá de forma alienada. 
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exploração da força de trabalho. Assim, “no bojo das mudanças produtivas e das políticas 

neoliberais implantadas nas últimas décadas, a classe trabalhadora passou por profundas 

transformações, que a tornaram mais complexas” (GUSMÃO, 2002, p. 94).  

O trabalho informal tem sido o mais acessível para aqueles com pouca escolaridade. No 

entanto, não oferece nenhuma garantia de direitos trabalhistas, tais como: férias, plano de saúde, 

seguro desemprego etc. Muitas vezes, tais dificuldades em conseguir um emprego aparecem como 

verdadeiras barreiras que impedem muitos jovens de buscar novos caminhos, e algumas vezes, 

retornam para o mundo do crime ou permanecem estáticos, sem nenhuma iniciativa. Essa é a 

situação que podemos encontrar em todo o país,  

 

Na média nacional, a taxa de desemprego foi a mais alta em dois anos. O índice de 
7,9%, registrado nos três primeiros meses de 2015, é bem maior que o do período 
imediatamente anterior, e ficou acima da taxa do primeiro trimestre de 2014. 
Cresceu também a população desocupada, que chegou a quase 8 milhões de 
pessoas, 23% a mais que no trimestre anterior. Entre as mulheres e os jovens, o 
desemprego é maior. A taxa foi de 6,6% para os homens e de 9,6% para as mulheres. 
Dos jovens de 18 a 24 anos, 17,6% estavam sem trabalho nos primeiros três meses 
do ano, mais que o dobro da média nacional, que foi de 7,9%. O desemprego é mais 
alto entre as pessoas que não completaram o Ensino Médio, e mais baixo entre as 
que têm nível superior completo (PASSARINHO89, 2015, s/p). 

 

Desse modo, percebemos que as mudanças no mundo do trabalho só fazem agravar o 

quadro de instabilidade, insegurança e precariedade dos vínculos trabalhistas. Pois, os jovens, em 

particular, se veem à mercê de uma ciranda: mercado 

formal/informal/legal/ilegal/emprego/desemprego [...] O resultado é um crescente número de 

jovens que não são nem trabalhadores nem cidadãos. E que são cada vez mais conclamados a 

consumir (CALHEIROS; SOARES, 2007). Podemos citar que a situação de Zélia Gattai, 20 anos, 

por exemplo, é semelhante à de diversos jovens brasileiros, que não estudam e nem trabalham. 

Observamos que, 

 

À medida que aumenta a idade, proporções muito significativas de jovens 
encontram-se desocupados, uma vez que já não se encontram vinculados ao 
ambiente escolar, mas também não foram incorporados ao mundo do trabalho. 
Isso possivelmente, resulta da sua escolaridade incompleta, constatada, que 

                                                           
89 Passarinho, Sandra. Taxa de desemprego no Brasil. Disponível em: http:<//g1.globo.com/jornal-da-
globo/noticia/2015/05/taxa-de-desemprego-no-brasil-foi-mais-alta-em-dois-anos-diz-ibge.html>. Acesso em: 11  jun. 
2015. 
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potencializa o estreitamento de suas oportunidades de trabalho (ABRAMOVAY, 
2002, p. 80). 
 

Desse modo, podemos apreender que são necessárias ações e políticas públicas efetivas 

que deem subsídios para que esses jovens sejam integrados de forma que possam ter acesso à 

educação e emprego para seguirem suas vidas. No entanto, tais dificuldades são observadas desde 

o cumprimento da medida socioeducativa, pois muitos permanecem sem nenhuma atividade, o que 

podemos constatar por meio do gráfico a seguir: 

 

GRÁFICO 14 - Situação no mercado de trabalho dos adolescentes acompanhados pelo Serviço de 

Proteção ao Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de LA e PSC do Município 

do Natal/RN, 2013 – 2014. 

 

 

Fonte: SEMTAS/DIMAPS – SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM 
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, 2015. 

De acordo com os dados, podemos apreender que o número de adolescentes fora do 

mercado de trabalho e inseridos informalmente é alto. No ano de 2014, de um universo de 244 

adolescentes e jovens, 79 não trabalhavam e 77 nunca trabalharam, enquanto que, 79 adolescentes 

exerciam atividades informais e apenas 9 trabalhavam formalmente. Em 2013, de um universo de 

327 adolescentes, o número dos que não estavam trabalhando era de 115, e que nunca trabalharam 
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chegou a 115, enquanto que, 91 adolescentes estavam exercendo alguma atividade informal e 

apenas 6 estavam trabalhando formalmente. Dos quatro 4 (quatro) jovens entrevistados por nós no 

ano de 2014, 2 (dois) estavam trabalhando, 1 (um) com carteira assinada, na função de torneiro 

mecânico e outra exercia a atividade de diarista. As demais estavam desempregadas, endossando 

as estatísticas de desemprego no país. 

Na verdade, trata-se de uma realidade bem particular vivenciada por jovens que em sua 

maioria são pobres e da periferia, ou seja, residem em áreas mais afastadas da cidade com uma 

série de privações. Segundo dados do Serviço de Proteção ao Adolescente em Cumprimento de 

Medida Socioeducativa de LA e PSC do município do Natal/RN, as regiões da cidade onde residem 

mais adolescentes acompanhados por eles em cumprimento de medidas socioeducativas são a zona 

norte e a zona oeste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUADRO 8 - Áreas administrativas onde moram os adolescentes acompanhados pelo Serviço de 

Proteção ao Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de LA e PSC do Município 

do Natal/RN, nos anos de 2013 e 2014. 

 

2013 Masculino % Feminino % Total 

Região 
onde mora 

Norte 93 33,33
% 

16 32,65
% 

109 
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Sul 37 13,26
% 

6 12,24
% 

43 

Leste 44 15,77
% 

8 16,33
% 

52 

Oeste 105 37,76
% 

19 38,78
% 

124 

Total 279 100% 49 100% 328 

2014 Masculino  Feminino  Total 

Região onde 
mora 

Norte 69 36,90
% 

12 22,2% 81 

Sul 25 13,37
% 

14 25,92
% 

39 

Leste 23 12,30
% 

9 16,67
% 

32 

Oeste 70 37,43
% 

19 35,18
% 

89 

Total 187 100% 54 100% 241 

Fonte: SEMTAS/DIMAPS – SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM 
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, 2015. 

 

Em confirmação aos dados apresentados, dos 4 (quatro) entrevistados, 2 (dois) residem na 

zona norte e 2 (dois) na zona oeste, confirmando de certa forma que tal prevalência ainda 

permanece90. Estas são áreas consideradas mais violentas e perigosas da cidade do Natal/RN, com 

os maiores índices de homicídios. “Apresentando-se como lócus da violência, expressando-se de 

distintas formas, e ameaças mencionadas”, onde o medo transpareceu (TEJADAS, 2007, p. 153). 

Inclusive, alguns dos entrevistados precisaram mudar de bairro e vizinhança durante o 

cumprimento da medida socioeducativa por medo das ameaças.  

                                                           
90 O município de Natal está dividido em quatro regiões administrativas ou zonas, que, por sua vez, subdividem-se 
em bairros. As quatro zonas da cidade do Natal são: Zona Norte - é a maior, tanto em área territorial, quanto em 
população, da cidade. Possui uma população de 302 333 habitantes (2008), equivalente a 37,88% da população da 
cidade, divide-se em sete bairros. Zona Sul - Segunda maior zona de Natal em extensão territorial, é a terceira mais 
populosa da cidade, com 162 688 habitantes em 2008, divide-se em sete bairros. Zona Leste - É a menos populosa de 
Natal, e ao mesmo tempo a zona que possui a maior densidade demográfica entre as demais zonas da cidade (81,09 
hab./km²). É a zona que reúne o maior número de bairros de Natal (doze no total). Zona Oeste - É a segunda zona 
mais populosa do município (com 214 320 habitantes em 2008, equivale a 26,83% da população da cidade) e também 
a segunda maior em área territorial, sendo formada por dez bairros. Ao todo, a cidade se divide em quatro regiões 
administrativas, totalizando um total de 36 bairros. Disponível em: http://natalrn.openbrasil.org/2013/08/o-municipio-
de-natal-esta-dividido-em.html. Acesso em: 15 mar. 2016. 
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Destacamos como dados mais relevantes do mapa da violência de 2013, que foram 

divulgados pelo jornalista Saulo de Castro no “Portal no Ar”, site com informações do RN no dia 

10 de dezembro de 2013: 

 

O maior índice de homicídios registrados em Natal está concentrado na Zona Norte 
da capital potiguar, com números acima da média nacional. É o que revela o Mapa 
da Violência divulgado nesta terça-feira (10). Dos 535 crimes de homicídios 
ocorridos até o dia 9 de dezembro deste ano (2013), 226 aconteceram na Zona Norte 
(42,20%), seguidos das zonas Oeste com 205 (38,30%), Leste com 68 (12,70%) e 
Sul com 34 homicídios (6,3%). Zona Norte e Oeste, juntas representam 80,5% dos 
homicídios ocorridos somente este ano. O estudo mostra ainda os bairros com a 
maior incidência de crimes dessa natureza. Nossa Senhora da Apresentação, na 
Zona Norte lidera o ranking com cerca de 80 homicídios. Em segundo lugar vem o 
bairro de Felipe Camarão, na Zona Oeste, com 54 vítimas, tendo superado inclusive 
a marca de 2012. Em terceiro aparece o bairro Planalto, com 34 crimes de 
homicídio, também na zona Oeste da capital. Ainda de acordo com o estudo, até o 
dia 9 de dezembro de 2013 foram contabilizados 1544 crimes de homicídios em 
todo o estado do Rio Grande do Norte (CASTRO, 2013, s/p) 91.  

 

Assim, podemos enfatizar que as situações de violência vivenciadas pelos nossos sujeitos 

de pesquisa se fazem cotidianamente presente na realidade deles e de suas famílias. As privações 

são em diversos âmbitos. No que tange ao âmbito econômico podemos citar que esses são de 

famílias pobres com renda mensal que varia entre 1 (um) e 2 (dois) salários mínimos, como já foi 

mencionado, e os programas de transferência de renda do Governo Federal foram citados por todos 

os entrevistados, fazendo parte de um complemento de renda mensal ajudando – os na manutenção 

das despesas e para subsistência, compondo assim, a renda familiar de todos. Zélia Gattai, é uma 

das que além do programa de transferência de renda, reside com os avós e estes são responsáveis 

pela maior renda da família proveniente da Previdência Social, pois estes são aposentados e 

contribuem para o sustento da família. 

Assim, conforme apresenta o quadro a seguir podemos visualizar melhor o perfil dos 

jovens que estamos analisando. Trata-se de informações importantes referentes a circunstâncias de 

vida desses no momento da pesquisa e entrevista, no ano de 2014. 

 

 

                                                           
91 Disponível em: http:<//portalnoar.com/zona-norte-de-natal-lidera-homicidios-no-mapa-da violencia-2013>/. Acesso 
em: 20 fev.2014. 
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QUADRO 9 - Perfil dos jovens entrevistados que cumpriram Medidas Socioeducativas em 2010, 

no município do Natal/RN. 

 
AUTOR/ 

ENTREV. 
IDADE 

ESTD. 

CIVIL 

Nº DE 

FILHOS 

ESCOLARID

ADE 

ATIV. 

TRABA. 

RENDA 

FAMILIAR 

Clarice Lispector 22 anos, Solteira 

Duas 
meninas, 

com 7 
(sete) e 5 
(cinco) 
anos de 
idade. 

Cursou até a 4ª 
série do ensino 
fundamental, e 
no momento 

não está 
estudando 

Diarista 
(Informal

) 

+ de 1 
salário 
mínimo 

Paulo Freire 20 anos 
de idade 

(união 
estável) 

Um 
menino de 

1 (um) 
ano e seis 
meses de 

idade. 

Cursou até a 7ª 
série e no 

momento não 
estuda 

Torneiro 
Mecânico 

com 
carteira 
assinada 

1 salário 
mínimo 

Raquel de 

Queiroz 
19 anos 
de idade 

(união 
estável) 

Duas 
filhas, 

com idade 
de 3 (três) 
anos e 1 

(um) ano e 
seis meses 

Estudou até a 5ª 
série, e não 

estuda 
atualmente. 

Não 
trabalha 

1 salário 
mínimo 

Zélia Gattai 20 anos 
de idade 

Solteira 

Um 
menino de 

6 (seis) 
anos de 
idade. 

Cursou o ensino 
fundamental 
completo, e 

atualmente não 
estuda. 

Não 
trabalha 

+ de 2  
salários 
mínimos 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados durante a pesquisa em 2014. 

 

No que tange a participação e o envolvimento político por parte dos jovens entrevistados, 

pudemos constatar que essa ocorre de forma pontual. Nosso interesse em analisar tal vinculação se 

deu no momento de construção do projeto de pesquisa com o intuito de apreender se algo ligado à 

participação política e cidadania era trabalhado durante o cumprimento das medidas 

socioeducativas e se tal formação tinha alguma influência na vida dos adolescentes após o 

cumprimento dessas. No entanto, através da análise de documentos oficiais e até mesmo da fala 

dos sujeitos percebemos que essa discussão não é feita. Entendemos que trabalhar a concepção 

política é enfatizar/pensar/propor saídas coletivas para os problemas sociais, aprendendo como ser 

cidadão e como modificar sua situação de vida, pensando coletivamente.  
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Partindo desses pressupostos, buscamos conhecer o nível de envolvimento e participação 

política dos jovens entrevistados e quando questionados sobre o assunto responderam: 

 

Não, participo só do grupo da igreja universal, é muito bom lá, nos conversa, troca 
ideias é muito bom, importante para pensar na vida (PAULO FREIRE, 20 anos, 
Informação verbal, 2014).   
 
Não, nem me interesso, viu? (ZÉLIA GATTAI, 20, anos, Informação verbal, 2014). 

 

Os demais jovens entrevistados responderam apenas que não participam. No entanto, 

entendemos que construir a dimensão do vínculo social que dá conta da inserção no todo mais 

amplo está submetido às condições específicas de história e da cultura que estruturam a experiência 

subjetiva. A esse respeito, Castro assinala (2008, p. 252 – 253): 

 

A participação política não pode desvincular-se das condições subjetivantes que 
darão forma ao sentimento de pertencimento à coletividade por parte de jovens e 
de como essa coletividade é representada por eles [...] Assim, consideramos que 
o processo de construção da subjetividade política diz respeito a todas as 
experiências de comparecimento e de adesão dos jovens a um espaço de disputas 
em torno do que vai mal ao seu entorno e, na sociedade em geral, que os leva, 
consequentemente, a assumir ações junto com outros em prol da igualdade, da 
justiça e da emancipação [...] As experiências de participação política podem ser 
“reais” ao longo da infância e da adolescência, na medida em que esses sujeitos 
participam de situações de construção de espaços comuns de negociação e de luta. 

 

Ou seja, a participação política se gesta a partir da experiência dos sujeitos em situações 

de discussões e construções coletivas e, parece-nos, que os jovens entrevistados não tiveram 

experiências nesse sentido, nem se incentivou durante seu processo formativo, tais experiências. 

Desse modo, a dimensão política parece-lhes distante da vida concreta de cada um deles e não tem 

muita influência em suas vidas. 

 Ao fazer tal afirmação, nossa intenção não é, de forma alguma, criticar esses jovens pela 

não participação política, mesmo porque existem inúmeras determinações históricas, políticas e 

subjetivas que condicionam tal situação. Assim, as respostas dos jovens demonstram muita 

distância da vida política em geral, no sentido de possibilidade de uma construção coletiva, pois, 

os jovens entrevistados não participam de nenhum Movimento Social ou grupo político, e as formas 

que visualizam como mudanças de vida, remetem a saídas individuais, pensando formas de 

melhorar/mudar de vida: estudar, trabalhar, lutar na lida cotidiana.   
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Desse modo, consideramos importante destacar que apesar dos nossos autores 

entrevistados estarem inseridos nos mais diversos contextos de privações e violência, eles 

continuam vivos e lutando por sua sobrevivência em meio a condições adversas, o que na realidade 

vivenciada por eles já é uma conquista, e vivem em busca de construir suas histórias juntamente 

com suas famílias. Mas, qual a importância das famílias nessa caminhada? Que tipo de participação 

elas possuem e de que família estamos falando? 

 

 

4.3 – “FAMÍLIA É UNIÃO, AMOR, TÁ JUNTO. FAMÍLIA É TUDO”: A IMPORTÂNCIA DA 

FAMÍLIA NA VIDA DOS JOVENS ANTES, DURANTE E DEPOIS DO CUMPRIMENTO DAS 

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. 

 

Falar sobre família é sempre algo complexo, ademais, cada pessoa possui a sua concepção 

com uma particularidade, “pois, é uma realidade que nos é muito próxima e que se confunde com 

o que nós somos, com nossa identidade pessoal” (SARTI, 2008, p.39). Por esse motivo, para nós é 

extremamente difícil trazer um conceito fechado sobre família, mas, poderíamos sinalizar que 

compreendemos que a família é algo importante para nossas vidas, é nela que ocorrem os primeiros 

atos de socialização e convivência, devendo ser um ponto de apoio. Porém, também reconhecemos 

ser ela repleta de conflitos e dificuldades, pois cada membro possui seu modo de ver e agir. Os 

laços de sangue existem, mas, não são um fator condicionante para que se tenha amor e cuidado, 

ademais existem amigos que são mais próximos e amados que determinados parentes 

consanguíneos. Enfim, acreditamos que hoje não podemos falar em família, mas famílias, pois: 

 

Falar sobre famílias – e a ênfase no plural é importante e faz toda diferença – 
significa pensá-las em suas relações tanto com a sociedade mais ampla onde se 
inserem quanto, também, nas formas como estas se atualizam na vida diária das 
pessoas que lhe dão concretude. Por outro lado, não podemos esquecer que a 
família faz parte de nossa vida mais privada [...] Na verdade, trata-se de famílias 
no plural, porque encontramos, no dia a dia, uma multiplicidade de tipos 
(FREITAS, BRAGA, BARROS, 2013 p. 16-17). 

 

Recorremos a alguns dos diversos autores que discutem a temática em busca de mais 

conceitos. Assim, de acordo com Szymanski (2002, p.9) “família é uma associação de pessoas que 

escolhe conviver por razões afetivas e assume um compromisso de cuidado mútuo”.  Para Gueiros 
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(2002), “a família é caracterizada como um espaço de inserção e apoio para o indivíduo, à medida 

que esta condensa uma história, linguagem e códigos morais próprios”. Segundo Guimarães (2002, 

p.175) “a família carrega valores em suas histórias contadas. Ela é um lócus de potencialidades, 

espaço de construção de afetos, solidariedade, interdependência e reciprocidade”. 

Ou seja, a família é um de ponto de apoio, mas também local de conflitos.  Para tanto, 

“pensar a família é, sobretudo, remetê-la a processos sociais contemporâneos, pois, antes de tudo, 

a família é uma realidade histórica” (ALENCAR, 2013, p. 134).  Desse modo, consideramos 

importante destacar que a família não é uma instituição naturalizada, imutável e constante, ao 

contrário, é histórica, afeta e é afetada pelas mudanças sociais, políticas e econômicas. (DUARTE; 

ALENCAR, 2013). 

Tais noções utilizadas a partir da visão dos autores referenciados são fundamentais para 

evidenciar que “a família não é estática” e que suas funções de proteção e socialização podem ser 

exercidas nos mais diversos arranjos familiares e contextos socioculturais, refutando-se, assim, 

qualquer ideia preconcebida de modelo familiar “normal” (BRASIL, 2006, p.29).  O Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA no art. 25 conceitua a família “natural”, entende-se por família 

natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer desses e seus descendentes, ou seja, 

estabelece que haja uma relação de consanguinidade.  

No imaginário social, a família seria um grupo de indivíduos ligados por laços de sangue 

e que habitam a mesma casa. Porém, a família é um grupo social composto de indivíduos que se 

relacionam cotidianamente gerando uma complexa trama de emoções. Ao falar em famílias, para 

Szymanski (2002, p.10), existem nove tipos de composição familiar que podem ser consideradas 

“famílias”, quais sejam: 

1 – Família nuclear, incluindo duas gerações, com filhos biológicos; 
2 – Famílias extensas, incluindo três ou quatro gerações; 
3 – Famílias adotivas temporárias; 
4 – Famílias adotivas, que podem ser bi raciais ou multiculturais; 
5 – Casais; 
6 – Famílias monoparentais, chefiadas por pai ou mãe; 
7 – Casais homossexuais com ou sem crianças; 
8 – Famílias reconstruídas depois do divórcio; 
9 – Várias pessoas vivendo juntas, sem laços legais, mas com forte compromisso 
mútuo. 
 

Os tipos de família, acima expostos, são refletidos de diversas formas na sociedade, e 

sabemos que podem existir até mais do que os já elencados, pois, 
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A família é percebida não como simples somatório de comportamentos, anseios e 

demandas individuais, mas sim como um processo integrante da vida e das 

trajetórias individuais de cada um de seus integrantes. À família, novos membros 

se agregam; da família, saem alguns para constituírem outras famílias e enfrentar 

o mercado de trabalho. Nas famílias mais pobres, estas trajetórias e movimentos 

ocorrem, muitas vezes, de forma traumática, ditados pelas condições econômicas 

e a luta pela sobrevivência individual e familiar (FERRARI; KALOUSTIAN, 

2002, p. 13). 

 

Nesse ínterim, consideramos importante trazer o conceito de família para os autores 

entrevistados. Quando questionados sobre o que era família para eles as respostas foram as 

seguintes: 

Ah! Isso aí [família] são minhas filhas (CLARICE LISPECTOR, 2014, Informação 
verbal). 

Família é união, amor, tá tudo junto. Família é tudo, hoje minha família é minha 
mulher e meu filho, minha mãe, meu padrasto e minhas irmãs, mas, meu filho e 
minha mulher são mais minha família (PAULO FREIRE, 2014, Informação 
verbal). 

Família é amor, o que tenho pelas minhas filhas (RACHEL DE QUEIROZ, 2014, 
Informação verbal). 

Acho que família é tá junto do outro, sempre um ajudando o outro (ZÉLIA 
GATTAI, 2014, Informação verbal). 
 

 

Podemos analisar por meio das respostas mencionadas que para os entrevistados a família, 

vista de uma maneira mais próxima, se resume aos seus filhos, como cita Clarice Lispector e 

Rachel de Queiroz. Paulo Freire até destaca a mãe, o padrasto e as irmãs, mas enfatiza que “minha 

mulher e meu filho são mais minha família”, percebemos que o mesmo nem cita o pai. E essa é 

uma questão que gostaríamos de frisar, acreditamos que os jovens/autores entrevistados citam os 

filhos como família pela relação que a maioria possui com os demais familiares. Muitos tiveram a 

presença da mãe reduzida pelo fato da maioria precisar sair para trabalhar e dar sustento aos demais, 

e a figura do pai, por exemplo, é marcada pela ausência.  

A maioria dos entrevistados foram criados pelas mães e avós, cercados de tios e tias. 

Acerca disso, autores ressaltam que isso ocorre “principalmente entre os pobres, mas também nas 

camadas médias, o recurso a avós, tias ou amigos se faz absolutamente necessário, estabelecendo 

uma rede de apoio mútuo” (FREITAS; BRAGA; BARROS, 2013, p. 27). Tal situação é ocasionada 
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também pelo fato da mulher, na maioria das vezes, assumir o sustento da família e precisar deixar 

os filhos aos cuidados de terceiros para trabalhar em busca da sobrevivência dos demais. Podemos 

comprovar por meio da seguinte fala: “Minha mãe trabalhava muito, era muito ausente, porque ela 

só trabalhava” [...] (PAULO FREIRE, 2014, Informação verbal). Podemos enfatizar que, 

 

A maior parte das famílias de classes populares são numerosas, chefiadas em sua 
maioria por mulheres e vivendo sob uma condição de estresse permanente, o que 
as torna deficientes na promoção de garantias e proteção [...] Um estudo sobre 
jovens infratores no Rio de Janeiro confirmou que os padrões familiares estão em 
plena modificação e que 60%  da amostra de jovens estudada vivia em famílias 
chefiadas exclusivamente por mulheres, que as mães em sua maioria trabalham 
fora e que as crianças costumam ficar sob os cuidados de outros membros e irmãos 
maiores [...] Nesse quadro, os vínculos familiares sempre existem, porém, podem 
torna-se pouco sólidos, dependendo do grau de violência vivenciado dentro de 
casa [...] (COSTA, 2005, p.78). 
 

 

O fato das mulheres estarem ocupando a posição de chefes de família tem crescido 

consideravelmente. Em 10 anos, entre 2000 e 2010, houve um aumento de 3,7 pontos percentuais, 

o que equivale a 57,3 milhões de domicílios chefiados por mulheres. Ao analisar o tipo de 

composição familiar, as mulheres aparecem como chefes em 87, 4 % das famílias de pessoas sem 

cônjuge e com filhos (ALVES, 2014, s/p). Isso ocorre na maioria das vezes pela ausência do 

genitor, e a família dos nossos autores entrevistados não é diferente. No momento da entrevista 

quando questionamos pelos pais, as respostam foram: 

 

Não sou muito com ele, porque sempre que precisei ele nunca me ajudou, só 
minha mãe, e olhe que ele mora na outra rua (CLARICE LISPECTOR, 22 anos, 
2014, Informação verbal). 
 
Complicada, meu pai eu só vim ter contato há um ano atrás porque tive problemas 
de saúde ai ele ligava se interessou né? Mas, hoje não adianta, já passou muito 
tempo. (PAULO FREIRE, 20 ANOS, 2014, Informação verbal). 

 

Trata-se de uma realidade: a ausência da figura paterna, e essa ocorre, nos mais variados 

momentos da vida deles. As mães passam a maior parte do tempo fora de casa, trabalhando, a 

família vive em condições extremamente precárias mas, os vínculos familiares são mantidos, 

mesmo que de forma fragilizada e essa é uma questão relevante, pois, o fato de apresentarem 

problemas não quer dizer que não existam laços familiares. Assim, pode-se afirmar que mesmo os 
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filhos cometendo atos infracionais eles possuem família e que esta merece atenção e cuidado no 

sentido de garantir um fortalecimento desses vínculos, tão importantes, pois, apesar das 

dificuldades enfrentadas a família é extremamente importante para o apoio durante a execução e 

cumprimento das medidas socioeducativas. 

E para dar apoio aos filhos. Acerca dessa importância para os entrevistados, nós tentamos 

buscar alguns elementos inclusive, sobre a infância e momentos em família, na busca de 

compreender melhor as relações que esses possuem. Sobre a infância, Clarice Lispector 22 anos, 

respondeu que: “Foi ruim, principalmente quando sai de casa e só voltei depois”. Esse tempo ao 

qual ela diz que saiu de casa ocorreu quando tinha apenas 12 anos de idade e estava em situação 

de rua, foi nesse período que começou a se relacionar com o pai de suas filhas, mas, ele foi preso 

e ela foi encaminhada para passar um tempo na Casa de Passagem92, logo depois regressou à sua 

casa, onde passou a morar com sua mãe e irmão. Durante nossa conversa, podemos dizer que não 

sentimos abertura por parte dela para questionarmos os motivos que a fizeram sair de casa, e são 

nesses momentos que percebemos quão limitada pode ser a pesquisa quando a relação pesquisador 

e pesquisado não é de afinidade e confiança, por menor que seja, pois, existem aspectos que por 

mais que se queira falar não se consegue, mas, compreendemos perfeitamente tal limitação. 

Quando questionada sobre como era sua relação como seus pais, respondeu “mais ou menos”, 

seguida de um silêncio, que não pudemos desvendar, contudo, em seguida, afirmou que hoje a 

relação com a família é bem melhor. 

Paulo Freire 20 anos, afirma que sua infância foi “boa, aproveitei muito, se hoje sou o 

que sou é porque eu vivi bem, estudava, brincava muito na rua com os amigos, foi muito bom”. 

Quando questionado sobre a relação com os pais considera que foi “complicada”, pois, não tinha 

contato com o pai, a mãe era muito ausente, só trabalhava e ele foi criado pela avó, destaca também 

“ e eu tive uma fase muito rebelde, aprontei muito”. Hoje considera que o relacionamento “é ótimo, 

logo eu mudei muito, sou pai de família e sei como é, quero dá bons exemplos pro meus filhos”. 

                                                           
92 As Casas de Passagem são um Serviço de Acolhimento Institucional em diferentes tipos de unidades, destinado a 
famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. Trata-
se de um acolhimento provisório, e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos sob medida de proteção 
e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados 
de cumprir sua função de cuidado e proteção. As formas e acesso a esse serviço ocorre por meio de determinação do 
Poder Judiciário e por requisição do Conselho Tutelar. Disponível em: < http:<//www.mds.gov.br/falemds/perguntas-
frequentes/assistencia-social/pse-protecao-social-especial/servicos-de-alta-complexidade/servico-de-acolhimento-
institucional>. Acesso em: 16  jun. 2015. 



157 
 

Nesse caso, a paternidade foi fundamental para o amadurecimento do jovem e alterou inclusive sua 

relação com a mãe, o padrasto e as irmãs. 

Raquel de Queiroz 19 anos, não quis falar sobre sua infância, relata que sempre morou 

com os pais, e com relação à forma como se dava o relacionamento entre eles, ela destaca “a gente 

briga muito”. Na verdade, durante nossa conversa ela sempre foi bem pontual nas respostas e o 

silêncio dela falava muito mais que as palavras. Desde o tempo em que cumpriu a medida 

socioeducativa Rachel chamava nossa atenção por ser tímida, e introspectiva, percebíamos que 

estava ali nas oficinas de LA contra sua vontade. A relação com sua mãe sempre foi bastante 

tumultuada, muitas vezes a equipe do serviço teve que intervir no sentido de orientar sua mãe a ter 

mais compreensão com a filha, ademais, nesse mesmo período Rachel já estava grávida da sua 

primeira filha, e até quando fomos procurá-la para conversamos a mãe ficou reclamando do 

comportamento da filha, ou seja, mesmo agora ela já sendo mãe, casada, morando na sua própria 

casa com seu marido a relação de conflito permanece.  

Zélia Gattai 20 anos, destaca que desde sua infância sempre morou com os avós, mas, 

passou um tempo morando com o companheiro, já na adolescência. Sobre sua relação com os pais 

na infância ela cita: “era tão ruim, sabe. Eu era tão ruim, eu estudava num colégio ai perto, minha 

mãe tava todo dia na secretária, todo dia, todo dia só entrava com ela. Era briga, era tanta coisa. 

Hoje é melhor que antes”. Sempre teve apoio? (questionamos), “sempre”. Zélia apesar de morar 

com os avós sempre teve apoio e convivência com sua mãe. 

A relação dos demais autores, não poderemos aprofundar, pois, não tivemos possibilidades 

de contato e o que sabemos é por meio dos relatórios e processos. Assim, iremos apresentar as 

informações, as quais tivemos acesso. 

Nísia Floresta 19 anos, conforme cita alguns relatórios tinha uma relação tumultuada com 

a mãe e nenhum contato com o pai. Durante algumas vezes a genitora procurou o serviço em busca 

de apoio, pois, tinham brigas constantes pelo fato dela não aceitar o relacionamento amoroso da 

filha, ela alegava que o rapaz era traficante, e uma determinada vez chegou até a pedir que 

“prendessem” a filha no CEDUC, porque ela acreditava que lá ela estaria mais segura, pois temia 

que a filha sofresse algum dano maior, assassinato, por exemplo. 

Graciliano Ramos 22 anos, residia com sua mãe, pai, irmãos e sobrinho. Seu pai era 

presente e até o acompanhava nos atendimentos, e de acordo com os relatórios do serviço havia 

“bons vínculos familiares”. Quando o procuramos, em conversa com sua mãe ela relatou que ele 
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hoje tem uma união estável, já tem um filho, mas, ele não quis falar conosco, pois, “não queria 

mais falar sobre” o cumprimento das medidas socioeducativas. 

Zila Mamede 21 anos, morava com a mãe, mas durante o cumprimento da medida 

socioeducativa, passou a residir com o companheiro. Segundo relatos de sua mãe, a jovem era 

bastante rebelde e andava em “más companhias”. Mas, conforme informações da equipe que à 

acompanhou, no final da medida socioeducativa foi possível apreender um certa mudança de 

atitude da jovem, pois, está conseguiu cumprir a medida socioeducativa de forma satisfatória era 

assídua, e tinha uma postura mais madura. Infelizmente, não tivemos a possibilidade de conversar 

com ela, pois, após a procurarmos algumas vezes, descobrimos que ela e a família saíram do 

Estado, restando apenas essas informações pontuais. 

Florestan Fernandes 20 anos, foi criado pelos avós mas, mantinha contato com a mãe, 

porém, de acordo com os dados dos relatórios essa relação com a família era muito conflituosa. Os 

avós de Florestan inclusive foram algumas vezes ao serviço pedir ajuda, pois, o neto apresentava 

um comportamento agressivo e ameaçava inclusive os familiares, isso porém, era devido ao uso de 

drogas, pois o mesmo era usuário desde os 12 anos de idade. No entanto, durante o cumprimento 

da medida socioeducativa o jovem foi encaminhado juntamente com a família para o Departamento 

de Prevenção e Atendimento ao Usuário de Drogas – DEPAD, com a finalidade de atendimento 

especializado para o jovem, porém não compareceram. O fato foi agravado pela saída do jovem de 

casa, o mesmo não chegou a concluir a medida por estar em situação de rua, a família inclusive 

mudou de endereço, e esse foi o motivo pelo qual não conseguimos realizar a entrevista com 

Florestan. 

Ariano Suassuna, 17 anos, por sua vez, residia com a mãe e a irmã, não tinha contato com 

o pai, mas tinha uma relação amigável com o padrasto. A mãe durante um atendimento reclamou 

das “más companhias” do filho, e infelizmente ele foi assassinado antes de concluir o processo de 

cumprimento de medida socioeducativa. Após o ocorrido, realizamos juntamente com a equipe do 

serviço, uma vista domiciliar a família, e confessamos que até hoje não conseguimos esquecer a 

situação de intensa tristeza e fragilidade daquela mãe que teve seu filho morto de uma forma tão 

violenta. A situação era de luto total, ela nos levou para mostrar o quarto, as roupas e lembranças 

que ainda estavam intactas, inclusive nos relatou o desejo de sair do Estado por medo de represálias, 

e pouco tempo depois, ficamos sabendo que os planos foram concretizados e toda família foi 

embora. 
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Enfim, tratam-se de situações bem peculiares, permeadas por semelhanças e diferenças, 

mas de toda forma podemos apreender a presença e importância da família, apesar dos conflitos 

existentes, elas sempre foram fundamentais. Durante as oficinas, que realizamos no período de 

estágio curricular obrigatório, com as mães dos referidos jovens podemos apreender que apesar de 

todas as dificuldades e barreiras elas estavam presentes, algumas se ausentando do trabalho, outras 

deixando os filhos menores com as vizinhas, mas estavam lá e não escondiam a preocupação com 

seus filhos, muitas nem entendiam o porquê deles estarem passando por aquele processo, e 

procuravam justificativas e motivos para terem chegado até ali.  

Percebemos desde sempre, que a família possui a árdua tarefa de educar, cuidar e 

socializar seus filhos, e se esta falha nessas ações é penalizada e responsabilizada por seus atos, 

pois, acima de tudo permanece a concepção que a família errou em não desempenhar suas 

“funções”. Apesar desta forma de pensar, ser uma concepção retrograda e conservadora é a que 

prevalece na atualidade. “Muitos autores vêm afirmando que, apesar do reconhecimento da 

centralidade da família no âmbito da vida social, têm existido uma prática e uma negação 

sistemática de tal reconhecimento, havendo mesmo uma penalização da família por parte daquelas 

instituições que deveriam promovê-la” (MIOTO 2010, p. 45-46). 

A família, enquanto forma específica de agregação tem uma dinâmica de vida própria, 

afetada pelo processo de desenvolvimento socioeconômico e pelo impacto da ação do Estado 

através de suas políticas econômicas e sociais. Segundo Sales (2007, p. 69) “a situação de 

vulnerabilização das famílias das classes trabalhadoras viu-se, assim, aprofundada pelas 

consequências de uma drástica redução dos investimentos sociais a partir dos anos 1980”. Nesse 

mesmo período, as mulheres se inseriram no mercado representando assim, mais uma força de 

trabalho na tentativa de contribuir para a subsistência da família em geral, o que não deixa de ser 

uma conquista para as mulheres. E conforme cita Sales (2007) isso se deu devido à ausência de 

suportes sócios institucionais.  

Muitas vezes o contexto socioeconômico, no qual está inserida determinada família, 

impulsiona certas fragilidades e até mesmo rompimento de vínculos. Ocorre também uma 

penalização para com estas e percebemos que a retração do Estado no sentido de Políticas Sociais 

efetivas e universais promove, consequentemente, um aumento das responsabilidades da família, e 

aquela que foge dos preceitos idealizados continua sendo penalizada. Hoje, não é mais denominada 
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como “irregular”, mas, como família “desestruturada”, “fragmentada”, enfim, mudou a 

denominação, mas, a base conservadora do julgamento é a mesma. 

Quando se referem a adolescentes autores de ato infracional, é delegada à família a posição 

de culpada, pois para muitos “a culpa foi da família que não educou, nem apoiou o adolescente por 

isso ele se envolveu no mundo do crime”, outros julgam ser apenas culpa dos próprios adolescentes.  

Ou seja, ocorre visivelmente para com as famílias dos adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas um processo de intensa culpabilização. Os discursos comuns são que as famílias 

não souberam criar e educar, por isso, é que estão “pagando medidas”, partindo da concepção de 

penas judiciais, e não de medidas socioeducativas. Além disso, na maioria das vezes, a 

responsabilização recai sobre a mulher/mãe, ainda partindo da antiga concepção de que a mulher é 

a única responsável pelos filhos. Conforme afirma Covre (2003, p.108), “a mulher como guardiã 

da afetividade familiar: é ela que deve tomar conta da prole, ser a provedora do alimento e do 

espírito”, como se essa fosse à única responsável, havendo uma nítida sobrecarga de 

responsabilidade delegada à mulher. 

No entanto, diante do contexto atual de diminuição dos investimentos nas áreas sociais, 

reestruturação produtiva, alta inflação, desemprego, subempregos, condições cada vez mais 

degradantes de vida, torna-se quase impossível à família conseguir suprir as lacunas existentes. Em 

outras palavras, não lhes dão condições mínimas de realizar seu “papel”. Pois,  

 

Na atual conjuntura, em que mais do que nunca o Estado tende a se desobrigar da 
reprodução social, persiste a tendência de transferir quase que exclusivamente 
para a família responsabilidades que, em nome da solidariedade, da 
descentralização ou parceria, a sobrecarregam. Todavia é importante considerar 
que, se no Brasil a família sempre funcionou como anteparo social, diante do vazio 
institucional de políticas públicas que assegurassem a reprodução social, as 
mudanças sociais nas últimas décadas, e em particular na última década, 
modificaram profundamente o cenário social no qual se movem as famílias. 
Cumpre, pois, refletir se a família no atual contexto da sociedade brasileira tem 
condições efetivas para funcionar como anteparo social (ALENCAR, 2010, p. 64). 

 

Enfim, estamos falando de famílias pobres que mesmo sem possuírem as condições 

mínimas para prover a dita socialização, são responsabilizadas pela fragilização dos vínculos 

familiares, culpabilizadas pelos atos infracionais cometidos pelos filhos, e isso ocorre de maneira 

visível não só pelo senso comum, mas também, por alguns profissionais da área que absorveram a 
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concepção conservadora da sociedade. O que ocorre por meio desse julgamento moral é a discussão 

e diferenciação acerca das “famílias capazes e incapazes”, 

 

Na categoria das famílias capazes incluem-se aquelas que, via mercado, trabalho 
e organização interna, conseguem desempenhar com êxito as funções que lhes são 
atribuídas pela sociedade. Na categoria de incapazes estariam aquelas que, não 
conseguindo atender às expectativas sociais relacionadas ao desempenho das 
funções atribuídas requerem a interferência externa, a princípio do Estado, para a 
proteção de seus membros (MIOTO, 2010, p. 51). 

  

A autora apresenta tal diferenciação e critica à forma como algumas políticas sociais 

partem desse princípio de famílias (capazes/incapazes; normais/anormais; 

estruturadas/desestruturadas). Concordamos com a crítica feita por Mioto (2010), pois, partindo 

desse princípio conservador de diferenciação, o que ocorre é a Culpabilização/responsabilização 

das famílias e isenção do Estado para com estas, por isso, que as políticas direcionadas para atender 

às famílias possuem ações pontuais. Segundo Pereira (2010, p.27) “pode-se dizer que não há uma 

política de família no Brasil”. O que percebemos na verdade é que as ações voltadas para as famílias 

são baseadas em ideias conservadoras da família ideal, vendo os problemas como patologias, o que 

resulta em ações paliativas e pontuais, que atuam em “situações-limite e não em situações 

cotidianas”. Acreditamos ser necessário, 

 

 Romper com a ideia de família sonhada e ter a família real como alvo. A 
família pode ser fonte de afeto e também de conflito, o que significa considerá-la 
um sistema aberto, vivo, em constante transformação; 
 Olhar a família no seu movimento, sua vulnerabilidade e sua fragilidade, 
ampliando o foco sobre a mesma; 
 Trabalhar com a escuta da família, reconhecendo sua heterogeneidade; 
 Não olhar a família de forma fragmentada, mas trabalhar com o conjunto 
de seus membros, se um membro está precisando de assistência, sua família estará 
também; 
 Centrar as políticas públicas na família, reconhecendo-a como 
potencializadora dessas ações e como sujeito capaz de maximizar recursos; 
 O Estado não pode substituir a família, portanto a família tem de ser 
ajudada; Não dá para falar de políticas públicas sem falar em parceria com a 
família (PEREIRA; GOMES, 2005, p.362). 

 

A família é uma unidade potencializadora, ou seja, esta é fundamental para dar apoio aos 

seus membros e isso não pode ser, de maneira nenhuma, substituída. Por esse motivo é que 



162 
 

afirmamos a importância da família na vida dos jovens, antes, durante e após o cumprimento das 

medidas socioeducativas. E a aproximação, mesmo que sumária, da realidade desses autores 

entrevistados, afirma que eles são tão “culpados” quanto vítimas desse perverso sistema, no qual 

estão inseridos.  

Em síntese, é interessante frisarmos que as três categorias analisadas 

família/trabalho/educação se intercruzam na trajetória de vida desses jovens, e não podem ser vistas 

de maneira isolada, pois, “a família participa da reprodução da força de trabalho, tanto do ponto de 

vista material quanto do ideológico [...] As formas de inserção no mercado de trabalho definem, 

em grande parte, as condições de vida das famílias e demarcam as fronteiras de inserção social” 

(ALENCAR, 2013, p. 134). Sem falar que, “escola e família se interpenetram. Apesar da escola, 

muitas vezes, considerar a família como parte do problema e não da solução os educadores 

continuam recorrendo a ela para solucionar os problemas” [...] (CARVALHO, 2010, p. 171). 

Ademais, é notório que além das categorias mencionadas se interconectarem, elas também 

fazem parte dos planos para o futuro dos autores entrevistados, ou seja, elas são consideradas 

essenciais para que possam ter um futuro promissor. Diante de situações de vida tão complicadas, 

perguntamos aos nossos entrevistados sobre o futuro. Como eles imaginavam o amanhã? 

 

Quero trabalhar. Ter um canto pra mim e minhas filhas, ter tudo e poder dar tudo 
à elas (CLARICE LISPECTOR, 2014. Informação verbal). 
 
Voltar a estudar. Quero estudar fazer uma faculdade, só não tenho tempo. Se não 
der quero trabalhar e ter meu próprio negócio, é o plano B se não der arrumo o 
plano C. Quero criar bem meu filho, não quero que ele passe pelo que passei, 
quero ter meu carro, meu canto e ter mais um filho, um menina, viver bem 
(PAULO FREIRE, 2014. Informação verbal). 
 
Gostaria de trabalhar e estudar. Quais são suas preocupações para o futuro? 
(grifos nossos) Nada, nenhuma, silêncio como resposta (RAQUEL DE QUEIROZ, 
2014, Informação verbal). 
 
Quero trabalhar, queria tanta coisa, queria ter uma casa, queria ter uma vida boa e 
várias outras coisas (ZÉLIA GATTAI, 2014. Informação verbal). 

 

Os autores entrevistados quando questionados sobre o que esperam do futuro e como se 

veem nesse futuro, as respostas foram as descritas. Podemos perceber que todos desejam ter uma 

vida melhor, com trabalho, o que é mais importante, pois, perceberam que “[...] a vida não é uma 
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novela e que não se consegue dinheiro fácil” (PAULO FREIRE, 2014, Informação verbal) e quando 

isso acontece, as consequências são as piores.  

Foi notória também a preocupação em dar uma vida melhor aos seus filhos, explicitando 

uma preocupação e cuidado, no intuito de que eles não passem por tudo que precisaram passar. “De 

modo geral, falaram sobre ter uma vida organizada a partir do trabalho, visto como fonte do próprio 

sustento” (TEJADAS, 2007, p. 183). É importante frisarmos que a possibilidade de uma vida 

melhor para os entrevistados está diretamente ligada à possibilidade de consumo, ou seja, o acesso 

a bens e serviços na sociedade capitalista está condicionada a poder pagar pelo que se 

deseja/necessita, soma-se a isso o desejo de consumo introjetado pelas propagandas, tudo formando 

o caldo cultural da sociedade na qual vivemos. 

 “Podemos observar que os sonhos falam de uma família idealizada, de acesso a bens da 

sociedade de consumo que em geral não tem condições ou meios legais para possuírem, ter trabalho 

e ser formado” (CARVALHO, 2010). “Apesar de todas as dificuldades de entrar no mercado de 

trabalho e dos limites de uma possível ascensão social por meio da educação, a possibilidade de 

estudar estimula o desejo dos jovens de terminarem pelo menos o segundo grau e/ou fazer 

faculdade” (ABRAMOVAY, 2002, p. 85). 

Tal fato representa um avanço e amadurecimento por parte desses jovens, que hoje 

conseguem sonhar e projetar um futuro um pouco melhor, pois, podemos afirmar que tais 

perspectivas durante o cumprimento das medidas socioeducativas não existiam. Durante alguns 

atendimentos finais o futuro é um dos questionamentos do PIA, e por diversas vezes presenciamos 

alguns adolescentes “darem de ombros”, ou muitas vezes terem o silêncio como resposta, e isso 

deve-se ao fato de naquela época não terem nenhuma perspectiva sobre o amanhã.  

Diante desse contexto, podemos advogar que o processo de cumprimento das medidas 

socioeducativas, o tempo, a experiência de vida e assim, o amadurecimento fizeram com que tais 

jovens pudessem vislumbrar um futuro, sabendo que esse é permeado de dificuldades, barreiras, 

entraves, pois, os mesmo estão submersos na sociedade capitalista, excludente, que apela para o 

consumo, onde o ter é mais importante que o ser, sociedade essa que está repleta de violência e 

desrespeito aos direitos, num Estado que responsabiliza a família pelo cuidado a seus filhos e se 

exime de assegurar plenamente os direitos sociais a seus cidadãos. O futuro será um caminho árduo, 

mas também um caminho em aberto, construído em meio a inúmeros determinantes, nas quais se 

mesclam os condicionantes objetivos a liberdade e a responsabilidade individual. 
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(ED, 2015). 
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5 CONCLUSÕES PROVISÓRIAS 

 

As histórias de vida dos jovens que cumpriram medidas socioeducativas contadas no 

decorrer deste trabalho não estão deslocadas da nossa realidade, dinâmica e complexa, e por esse 

motivo foi necessário percorremos algumas nuances da história para que pudéssemos compreender 

melhor onde nossos autores estão inseridos e como estão suas vidas atualmente após o 

cumprimento das medidas socioeducativas. 

Os objetivos propostos no início de nosso estudo foram alcançados, conseguimos construir 

o perfil socioeconômico dos adolescentes e jovens que cumpriram e que ainda cumprem medidas 

socioeducativas em meio aberto93, os aspectos da vida dos jovens hoje com relação a trabalho e 

educação, as relações familiares foram apreendidas e analisadas, atestando sua importância antes, 

durante e após as medidas socioeducativas, e a concepção política inicialmente proposta para 

investigação foi evidenciada, pois, o fato dos jovens não possuírem nenhuma vinculação a 

movimentos ou grupos sociais organizados é de certo modo, uma forma de “inserção” política, pois 

diz respeito a forma como eles se inserem na sociedade e como eles vêm a política na sua vida. Ou 

seja, o manter-se distante do mundo da política, já é uma posição política.  Os planos e projetos 

para o futuro foram evidenciados nas falas dos autores entrevistados, e isso nos mostra que, de 

acordo com nossa aproximação da realidade, ela vai se mostrando para nós, por meio de 

aproximações sucessivas. 

Na busca para compreendermos o presente foi necessário um retorno ao passado, nos 

“nós” da história para análise da construção dos direitos das crianças e adolescentes brasileiros. 

Pudemos constatar que esses, desde tempos remotos eram tratados como objetos de intervenção de 

suas famílias e do próprio Estado, posteriormente, mesmo com algumas iniciativas para lidar com 

esses sujeitos, as ações eram marcadas por violência e culpabilização, na qual a relação pobreza e 

violência era evidenciada. As crianças e adolescentes que não tinham condições dignas de 

sobrevivência eram encaradas pela sociedade como “deliquentes” e o então Código de Menores 

(1927) estabelecia ações que os recolhiam para “tratá-los”, porém, esse tratamento não passava de 

ações penalizadoras. Suas famílias eram consideradas irregulares e destoavam do que era 

considerado uma família “normal” na sociedade. Nesse período, foram criadas inúmeras 

                                                           
93 Ressaltamos que o perfil foi construído não só com os jovens entrevistados, mas, dos adolescentes que estavam em 
cumprimento de medida socioeducativa, a partir dos dados do Serviço de Proteção Social a Adolescente em 
Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto da Cidade do Natal/RN nos anos de 2013 e 2014. 
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instituições voltadas para “moldar” tais indivíduos aos ditames da sociedade e a lógica que 

perpassava suas ações era de violência e repressão. 

Com o passar dos anos e por meio de muita luta e resistência política por parte dos 

movimentos sociais e da sociedade civil organizada, as coisas começaram a mudar, tanto no âmbito 

internacional quanto nacionalmente, com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente na década de 1990, que destituiu a concepção de objeto e 

declarou as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, criando o Sistema de Garantia de 

Direitos na perspectiva de garantir condições dignas, acesso à políticas públicas essenciais para 

esses, tais como: educação, saúde, lazer, moradia etc. Os avanços alcançados pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA são inquestionáveis, entretanto, não resolveram todos os 

problemas enfrentados por eles, e infelizmente até hoje, após 25 anos de criação do ECA os direitos 

lá estabelecidos não conseguem ser totalmente efetivados. É necessário avançar no sentido de 

viabilizar o que está na lei, tarefa está extremamente difícil, pois existem verdadeiras barreiras e 

entraves na atual sociedade capitalista e neoliberal, na qual o Estado é “mínimo para o social e 

máximo para o capital” (NETTO, 1996). 

Os investimentos em políticas públicas e de segurança são ínfimos e trazem inúmeras 

consequências, dentre elas o aumento da violência, pois, temos vivenciado altos índices de 

homicídios, dizimando a população infanto-juvenil do nosso país, principalmente a masculina, 

pobre e negra. São necessárias diversas ações no sentido de garantir direitos e condições igualitárias 

para todas as crianças e adolescentes brasileiras, sem diferenciação dos que possuem ou não 

dinheiro, ou dos que, cometeram ou não atos infracionais.  

Nesse sentido, nossa pesquisa buscou evidenciar esse contexto no qual estão inseridos os 

adolescentes autores de ato infracional, que não nasceram infratores. É necessário apreender que o 

ato infracional não é algo intrínseco aos adolescentes, muitas vezes são as condições econômicas, 

emocionais e adversas que os levam a isso. E estes ao contrário do que é propagado pelo senso 

comum, são sim, responsabilizados por seus atos. O embate travado para a redução da maioridade 

penal para 16 anos no Brasil, segue no parlamento, com vitórias da bancada conservadora e 

verdadeira derrota para as crianças e adolescentes brasileiras, pois, mais uma vez, a proposta é 

tratar os efeitos e não as causas. Para a maioria da população, tal fato irá resolver os problemas de 

violência e criminalidade no nosso país, porém, o que não é evidenciado é que estamos regredindo 

e desconstruindo direitos que para serem adquiridos levaram séculos. Apesar da luta encabeçada 
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por diversos movimentos em defesa dos adolescentes, a maioria avassaladora dos parlamentares 

do legislativo está convencida de que está é a solução e a mídia sensacionalista possui grande 

parcela de contribuição. 

As medidas socioeducativas estabelecidas no ECA foram criadas para responsabilizar os 

adolescentes pelo cometimento do ato infracional, trata-se de medidas de conteúdo sancionatório 

e educativo. No entanto, o que a pesquisa evidenciou é que tais medidas socioeducativas precisam 

de condições reais para serem aplicadas, e o que percebemos é uma defasagem no Sistema 

Socioeducativa Brasileiro. Mesmo após o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – 

SINASE ser instituído, estabelecer todos os parâmetros necessários para uma real aplicação das 

medidas socioeducativas com articulação entre as demais políticas públicas, ainda há muito para 

que o estabelecido seja cumprido.  

Os retratos desse Sistema Socioeducativo no Brasil não são dos melhores, pois, nos 

mostram que o número de jovens nele inseridos é elevado quase 14 mil adolescentes inseridos só 

no regime de internação, mais de 35 mil em cumprimento de LA e 31 mil em PSC94 (BRASIL, 

2012), sendo constituídos em sua maioria de jovens do sexo masculino, negros, pobres e com baixa 

escolaridade. Em sua maioria são jovens entre a idade de 16 e 17 anos, cujos atos infracionais mais 

cometidos são roubo e tráfico de drogas, esses veem de uma longa trajetória de negação de direitos. 

Para tanto, constatamos que esses dados referentes ao Brasil, não diferem, de forma geral, da 

realidade do Nordeste e do Rio Grande do Norte. 

Nosso estudo nos apresenta que no município do Natal/RN os dados são semelhantes, e a 

realidade do Sistema Socioeducativo não é diferente. Entre os anos de 2013 e 2014 cerca de 578 

adolescentes estavam em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, número elevado, 

e em contrapartida, o munícipio encontra-se com diversos problemas, desde o fechamento de 

algumas das unidades destinadas as medidas de internação e semiliberdade, e sucateamento das 

demais, até o crescimento no número de adolescentes e jovens que são enviados para cumprirem 

as medidas socioeducativas em meio aberto (NATAL, 2015). O Serviço de Proteção a Adolescente 

em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de LA e PSC da cidade, enfrenta no dia a dia desde 

o preconceito e as barreiras de instituições que se negam a receber os adolescentes para cumprirem 

PSC, até a falta de cartões de passagem para os adolescentes irem para as oficinas de LA. Os 

                                                           
94 Podemos destacar isso como uma dificuldade na construção da nossa análise os dados referentes ao Sistema 
Socioeducativo no Brasil mais atuais correspondem ao ano de 2012, mesmo o Mapa da Violência de 2015. 
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rebatimentos disso são inúmeros, desde a reincidência no sistema até o não cumprimento da medida 

socioeducativa. 

A pesquisa nos revela que o caminho percorrido por Clarice Lispector, Nísia Floresta, 

Paulo Freire, Graciliano Ramos, Zila Mamede, Rachel de Queiroz, Zélia Gattai, Florestan 

Fernandes e Ariano Suassuna até chegarem ao cumprimento das medidas socioeducativas tem 

como pressuposto o cometimento de atos infracionais como roubo, furto e tráfico de drogas. As 

motivações segundo eles, foram diversas, desde o incentivo de companheiros e amigos até a busca 

por acesso a bens materiais. Alguns deles passaram um tempo em internamento provisório, e 

encontraram diversos entraves, infelizmente alguns não conseguiram cumprir a medida 

socioeducativa e se perderam no meio do caminho.  

Hoje, esses são jovens adultos pais e mães de família que lidam no dia a dia com as 

mesmas dificuldades do cotidiano, a saber: baixa escolaridade, acesso precário ou nenhum ao 

mercado de trabalho, falta de segurança, nenhuma participação política, entre outras. Mas, foi de 

extrema importância para nós enquanto pesquisadoras reencontrar alguns desses sujeitos, saber que 

estão vivos, rever suas famílias e apreender que apesar das inúmeras dificuldades e das diversas 

faces da violência por eles enfrentadas, eles hoje conseguiram superar essa etapa, não cometem 

mais atos ilícitos e viram as medidas socioeducativas como “uma lição” para suas vidas. É bem 

verdade que alguns afirmaram que não mudou em nada suas vidas, mas, o que percebemos é que 

foram úteis sim, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, foram fundamentais para fazê-los 

ver que a vida na ilegalidade terminaria cedo ou os levaria a prisão. 

Para nós, o silêncio social (invisível) que nos acompanhou por diversos anos foi quebrado 

por eles próprios. Apreender o que a família representa para eles, pois durante nossas conversas 

apreendemos que, apesar das dificuldades e conflitos no relacionamento intrafamiliar, a família é 

a instituição considerada mais importante para as suas vidas. Assim, ver como era e como é essa 

relação familiar que segundo a maioria, melhorou muito, apesar da presença e reponsabilidade 

constante das mães e ausência da maioria dos pais. Perceber que atualmente todos são pais e mães, 

já constituíram novas famílias e possuem planos e perspectivas de futuro que incluem essa família 

por eles formada, o que na época em que cumpriam medida socioeducativa não era perceptível, 

pois a maioria não tinha perspectivas nem plano algum para o futuro, e hoje conseguem pelo menos 

sonhar.  
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É bem verdade que eles possuem diversos desafios a enfrentar, dentre eles a renda familiar 

baixa e com diversas privações, a baixa escolaridade e a dificuldade em encontrar emprego, 

principalmente no atual contexto de terceirização, privatizações e desemprego, e sabemos que a 

porta para o mundo do crime pode ser reaberta a qualquer momento. Desse modo, nosso estudo 

aponta para a real necessidade de investimento em políticas públicas e ações do Estado no sentido 

de dar condições para tais sujeitos seguirem suas vidas, terem segurança e acesso ao mercado de 

trabalho, atuarem no sentindo de fortalecer os vínculos familiares e não apenas responsabilizar as 

famílias, deixando-as apenas com todo o ônus.  Outro elemento apontado na pesquisa é que as 

medidas socioeducativas foram/são fundamentais para a vida desses sujeitos, e assim, constatamos 

que a solução para os problemas de violência não é a redução da maioridade penal e sim a 

efetivação do que está proposto no ECA, além de maiores investimentos em políticas públicas. 

Destarte, as dificuldades para a concretização desse estudo foram enormes, as diversas 

idas e vindas, em bairros de difícil acesso, muitas vezes sem saber onde estávamos, sem a certeza 

de encontrá-los, em busca desses jovens, com um misto de sentimento de ansiedade e receio, pois 

a maioria deles reside nos bairros que concentram a maior incidência de violência e homicídio. 

Muitas vezes com a incerteza se eles, se encontrados, aceitariam participar e, de fato, alguns não 

aceitaram, tratando-se de algumas lacunas, o que compreendemos e aceitamos, pois, não é nada 

fácil falar sobre nossas vidas, mas nos surpreendemos, pois, alguns revelaram diversos detalhes 

que só enriqueceram nossa análise. Outros é bem verdade, muitas vezes, preferiram o silêncio como 

resposta, mas foi exatamente nessas horas que o corpo, o olhar, o balançar da cabeça em sentido 

de negação ou afirmação, nos falaram muito mais, e são detalhes que muitas vezes nem nós mesmos 

conseguimos expressar por meio das palavras. 

Em suma, acreditamos que demos algumas respostas e apontamentos, mas não poderemos 

concluir essa análise, por esse motivo denominamos de conclusões provisórias, posto que a 

realidade é diversa e dinâmica, os sujeitos seres complexos, cheios de inúmeras experiências, 

dificuldades, angústias, receios, medos. Frente a tudo isso, temos claro que chegamos ao término 

da dissertação com algumas respostas, mas com muito mais perguntas, receios e inquietações, das 

quais acreditamos, que suscitaram outros estudos e pesquisas sobre a temática. 
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Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS 

Departamento de Proteção Social Especial – DPSE 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS 

Serviço de Proteção Social ao Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio 

Aberto da Cidade do Natal/RN 
PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO – PIA 

 

I.IDENTIFICAÇÃO DO SOCIOEDUCANDO 

 

1.Nome: __________________________________________________________________________ 

2.Filiação: ________________________________________________________________________ 

Endereço (c/ponto de referência): ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.Idade: _______ Gênero:  (    ) M   (    ) F 

 

4. Cor da Pele:  (    ) Parda         (    ) Preta                (    ) Branca       

 

5.Escolaridade: (    ) Analfabeto (    ) Alfabetizado     (    ) Ensino Fundamental I 

(    ) Ensino Fundamental II (    ) Ensino Médio (   ) Superior (Compl./Incompleto)  

 

6.Situação Escolar Atual: (    ) Frequentando a Escola (    ) Fora da sala de aula 

 

7.Convivência Familiar:  (    ) Pai      (    ) Mãe  (    ) Pai e Mãe (    ) Padrasto e Mãe 

(    ) Tutor ou Guardião (    ) Família Extensa  (    ) Amigos (    ) Sozinho 

(    ) Morador de Rua    (    ) Companheira(o)    (    ) Acolhimento Institucional ou Familiar 

 

8.Renda Familiar:   

(    ) Menos de 1 salário mínimo  (    ) 1 salário mínimo 

(    ) Entre 1 e 2 salários              (    ) Entre 2 e 3 salários  (    ) Entre 3 e 4 salários 

(    ) Entre 4 e 5 salários  (    ) Entre 5 e 10 salários (    ) Mais de 10 salários 
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9.Dependência Química:   

 

(    ) Não é usuário (    ) Usa Álcool 

(    ) Usa Cigarro (    ) Usa Maconha  (    ) Usa Medicamentos 

(    ) Usa Crack    (    ) Usa Cocaína  (    ) Usa Mesclado 

(    ) Usa outras drogas 

Qual: _________________________________________ 

Não é usuário – Motivo: (    ) Respeito à Família (    ) Respeito à Religião 

(    ) Reconhece os efeitos negativos (    ) Provou e não gostou 

Outros: __________________________________________________________________ 

 

II.DADOS GERAIS DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

 

1.Medida: ________________________  

2.Tempo de Cumprimento:_____________  

3.Motivo: _________________________ 

4.Situação Processual: 

(    ) Primário  (    ) Reincidente (    ) Progressão (    ) Regressão 

 

5.Data do Primeiro Atendimento: ____/____/______. 

 

III.ACOMPANHAMENTO 

 

1.Atendimento semanal à(ao)  socioeducanda(o):  (    ) Individual  (    ) Grupo 

2.Atendimento à Família:  (    ) Semanal  (    ) Quinzenal              (    ) Mensal 

3.Relatórios Técnicos:               (    ) Mensal  (    ) Bimestral               (    ) Trimestral 

 

 

PLANO DE METAS 

 

Saúde – Física e Mental 

-Saúde Física/Mental:________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

Meta: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Resultado: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

-Drogadição: ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Meta: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Resultado: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Relações Sociais e Familiares 

Convivência Familiar: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Meta: ____________________________________________________________________________ 

Resultado: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Convivência Social: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Meta: ____________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

Resultado: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

-Aptidões: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Meta: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Resultado: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Educação 

Escolarização: ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Meta: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Resultado: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Cultura , esporte e lazer: _____________________________________________________________ 

Meta: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Resultado: ________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

 

Trabalho e Cidadania 

Trabalho: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Meta: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Resultado: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Profissionalização: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Meta: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Resultado: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Documentação (n/s): ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Meta: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Resultado: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Atividades de Integração e Apoio à Família 

(    ) Acompanhamento do CREAS por situação específica 

Qual _____________________________________________________________________________  

(    ) Realização de atendimento de acompanhamento no Serviço de Medidas Socioeducativas com: 

Orientação e estímulo à família para a situação de __________________________________________ 

-Aspectos positivos apresentados pela família _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Meta: ____________________________________________________________________________ 

Resultado: ________________________________________________________________________ 

-Aspectos negativos apresentados pela família ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Meta: ____________________________________________________________________________ 

Resultado: ________________________________________________________________________ 

-Outras Observações: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Meta: ____________________________________________________________________________ 

Resultado: ________________________________________________________________________ 

- Objetivos declarados pelo(a) socioeducando(a) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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- Avaliação multiprofissional __________________________________________________________ 

 

Natal/RN ____/____/______. 

 

 

____________________________________  _____________________________________ 

 Socioeducando(a)      Responsável 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

      Serviço Social                Psicologia 

 

 

 

____________________________________  ____________________________________ 

  Socioeducador(a)                       Coordenador(a)  

 

 

 

 

ATENDIMENTO FINAL 
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Natal, _____/_____/_________. 

___________________________________ ____________________________________ 

Assistente Social Psicólogo 
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APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Apêndice A - ROTEIRO DE ANÁLISE DOS PROCESSOS, RELATÓRIOS E PLANO 

INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO – PIA. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
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CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

 

“ESCRITORES DA LIBERDADE”: HISTÓRIAS REAIS DE JOVENS QUE 

CUMPRIRAM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO MUNICÍPIO DO 

NATAL/RN 

 

 

EIXOS DE ANÁLISE 

 

 

1 ATO INFRACIONAL COMETIDO 

2  SENTENÇA E APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (LA E/OU PSC) 

3 REINCIDÊNCIA 

4 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DO SEMSEMA 

5 OBJETIVOS ESTABELECIDOS E CUMPRIDOS (COMO OS ADOLESCENTES SAIRAM DO 

PROGRAMA 

 

 

 

Apêndice B – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

 

“ESCRITORES DA LIBERDADE”: HISTÓRIAS REAIS DE JOVENS QUE CUMPRIRAM 

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO MUNICÍPIO DO NATAL/RN 

 

ENTREVISTA 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome:___________________________________________________________________ 

1.2 Idade: ___________________________________________________________________ 

 

1.3 Sexo:  Feminino          Masculino 

1.4 Etnia: ___________________________________________________________________ 

1.5 Estado Civil: _____________________________________________________________ 

1.6 Número de filhos: _________________________________________________________ 

 

 

2 – ESCOLARIDADE: 

2.1 (  ) alfabetizado  

2.2 (  ) não alfabetizado  

2.3 (  ) ensino fundamental completo  

2.4 (  ) ensino fundamental incompleto 

2.5 (  ) ensino médio completo  
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2.6 (   ) ensino médio incompleto 

2.7 (   ) ensino superior completo 

2.8 (   ) ensino superior incompleto 

2.9 (   ) não estuda atualmente  

2.10 (  ) nunca estudou 

2.11(  )  Caso não estude. Porque abandonou? 

 

3 - CONDIÇÕES DE MORADIA:  

3.1 Qual o bairro onde mora?__________________________________________________  

3.2 Moradia: (  )Própria (  )Alugada (  )Emprestada  (   ) mora com os pais ou parentes 

3.3 Quais os serviços públicos utilizados: Água (  ) energia (  ) Telefone (   ) outros (   ) 

3.4 Incluindo você, quantas pessoas moram na sua casa? 
________________________________________________________________________ 
 

4 - INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO: (formal ou informal):  

4.1 Quantas pessoas trabalham na casa?___________________________________________ 

4.2 Em quais atividades (em que trabalham)? 

__________________________________________________________________________ 

4.3 Quais as condições de empregabilidade? (carteira assinada, trabalho informal) 

___________________________________________________________________________ 

4.4 Você exerce algum tipo de trabalho? (Especificar: em que trabalham, condições de empregabilidade/ 

carteira assinada, trabalho informal). 

 
5 - RENDA FAMILIAR:  
 
5.1 (  )Menos de 1 salário mínimo   
5.2 (  )Mais de 1 salário  

5.3 (  )Entre 2 e 4 salários  

5.4 (  ) Mais de 4 salários 

5.5 (  ) Outro valor. 
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6 – INSERÇÃO EM PROGRAMAS SOCIAIS: 

6.1 Possui o nome no Cadastro Único? ( ) sim ( ) não. Porque?_________________________ 

6.2 A família está inserida em alguma política social, programa ou projeto social, em âmbito municipal, 

estadual ou federal? (  ) CRAS (  ) CREAS (  ) Bolsa Família (  ) PRONATEC PAIF ( )CAPS( ) Outros. 

Qual? ________________________________________________ 

 

6.3 A sua inserção nestes programas tem contribuído para a mudança na sua vida e na sua família?  ( ) sim    

(  ) não. Porque?_______________________________________________ 

 

 7 – SOBRE VIOLÊNCIA: 

7.1 Alguém da sua família já sofreu algum tipo de violência (física, psicológica ou moral)?     ( ) não ( ) sim 

Quais? __________________________________________________________ 

7.2 Você já sofreu algum tipo de violência (física, psicológica ou moral)? ( ) não ( ) sim 

Quais?______________________________________________________________________ 

7.3 – Foi tomada alguma atitude em relação à violência? Se sim, qual? (procurou ajuda, revidou, procurou 

ajuda de quem?). 

7.4 - Se procurou ajuda institucional, como foi o atendimento? Quais os encaminhamentos?     ( O que foi 

feito?) 

 

8 - SOBRE FAMÍLIA: 

8.1 Como foi a sua infância?  

8.2 Começou a trabalhar com quantos anos?  

8.3 Morava com quem e em que lugar?  

8.4 Com era a sua relação com seus pais?  

8.5 Pra você o que é família? (qual percepção sobre o assunto) 

8.6 Como considera seu relacionamento com sua família?  

 

9 - SOBRE O ATO INFRACIONAL: 

9.1 Qual foi o ato infracional cometido? 
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9.2 O que levou você a fazer isso? 

9.3 Passou algum tempo “detido”? 

9.4 Você perdeu algum amigo ou parente por algum envolvimento com ato infracional? 

 

10 – SOBRE A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA: 

10.1 Que tipo de medida socioeducativa cumpriu?  

10.2 Que avaliação você faz desse cumprimento? 

10.3 Quantas vezes foi encaminhado para o cumprimento? (reincidência) 

10.4 A medida socioeducativa fez alguma diferença para sua vida? 

10.5 Esse cumprimento fez com que você repensasse o ato infracional que cometeu?  

10.6 A equipe encaminhou você para participar de algum programa, curso ou emprego? 

 

11 - AVALIAÇÃO DO PROGRAMA: 

11.1 Como foi recebido no SEMSEMA? 

11.2 Como foi sua relação com a equipe técnica (socioeducador/psicólogo/assistente social e demais)? 

11.3 Quem o/a acompanhava nos atendimentos? 

11.4 Sua família compareceu quantas vezes ao programa? 

 

 

12 – CONDIÇÔES DO PRESENTE (COMO ESTÁ SUA VIDA HOJE?).  

12.1 O que aconteceu na sua vida que considera importante após o cumprimento da medida socioeducativa? 

12. 2 O que está fazendo hoje? 

12.3 E o que mais gosta de fazer? 

12.4 O que gostaria de fazer?  

12.5 O você espera para o futuro? 

12.6 Quais as preocupações quando pensa sobre esse futuro? 
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12.7 Participa de algum grupo social, movimento, associação ou partido? O que acha disso? 

12.8 Como você se vê no futuro? 

ALGUMAS OBSERVAÇÕES: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – CCSA 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL – DESSO 

PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL - PPGSS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Escritores da Liberdade”: Histórias Reais de 

Jovens que Cumpriram Medidas Socioeducativas em Meio Aberto no Município do Natal/RN, que tem 

como pesquisadora responsável Keillha Israely Fernandes de Araújo.  

Esta pesquisa pretende conhecer e analisar a situação familiar, socioeconômica e política dos 

adolescentes, após o cumprimento das medidas socioeducativas.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é o nosso desejo em conhecer o universo social dos 

adolescentes autores de ato infracional e suas famílias após o cumprimento das medidas socioeducativas, 

na perspectiva de apreender como está à situação de vida dos adolescentes e se o objetivo principal das 

medidas socioeducativas, a ressocialização, foi alcançado, bem como, se os direitos básicos como: saúde, 

educação, habitação, trabalho, convivência familiar e comunitária, dentre outros estão sendo garantidos. O 

nosso intuito é não apenas conhecer, mas também, através deste estudo, contribuir com outras pesquisas que 

estudam esta temática.  

Caso você decida contribuir com nosso trabalho, irá participar de uma entrevista semiestruturada, 

ou seja, irá responder um roteiro de questões abertas e fechadas, nas quais objetivamos conhecer como está 

sua vida hoje, após o cumprimento das medidas socioeducativas.  Estimamos que seja necessário de 30 a 40 

minutos para respondê-las. 

Durante a realização desta, identificamos mínimos riscos e/ou danos à dimensão  

Psíquica e moral do ser humano, a partir do desenvolvimento dessas, considerando que os participantes não 

serão diretamente identificados e a sua dignidade e autonomia serão respeitadas. Desse modo, se por ventura 

ocorrer um desconforto ou risco do constrangimento em alguma das etapas da entrevista, logo 

imediatamente o participante poderá solicitar a interrupção da entrevista ou o não uso de alguns trechos da 
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sua fala. Vale destacar que para minimizar as possibilidades de constrangimento, as entrevista serão 

realizadas em locais que permitam garantir o sigilo das informações.  Para garantir fidelidade a sua fala e 

respostas, utilizaremos um gravador de voz, e para isso, necessitamos de sua autorização. Será necessário 

que assine esse documento em duas vias, uma ficará com você e a outra com a pesquisadora responsável 

Keillha Israely Fernandes de Araújo. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas, durante nossa conversa ou 

posteriormente, ligando para Keillha Israely Fernandes de Araújo, telefone para contato 9153-4156. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você, pois, sua vontade será respeitada. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar, inclusive, é 

válido destacar que seu nome permanecerá em sigilo, utilizaremos apenas as informações fornecidas. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por 

um período de 5 anos. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL. Tel: 3342-5003. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados 

nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado 

ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa: “A vida dos adolescentes autores de 

ato infracional após o cumprimento das medidas socioeducativas”, e autorizo a divulgação das informações 

por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

Natal, __/___/2014. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do (a) participante da pesquis 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo “A vida dos adolescentes autores de ato infracional após 

o cumprimento das medidas socioeducativas”, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir 

fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo 

as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que 

regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal, ___/____/2014. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

KEILLHA ISRAELY FERNANDES DE ARAÚJO 

Pesquisadora responsável 

 

 


