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RESUMO 

 

O presente trabalho apresentou a tendência e a predominância à lógica punitiva e de 

orientação criminal, e caracterizou a ausência da dimensão socioeducativa, através de um 

sistema de proteção integral previsto no ECA, presente na aplicação das medidas 

socioeducativas e do discurso do judiciário no município de Rio das Ostras. Para chegar-se a 

essa conclusão, a metodologia de pesquisa utilizada se compreendeu pelo estudo dos 

processos judiciais dos adolescentes e documentos institucionais do acompanhamento do 

cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto no município. Com a realização do 

perfil socioeconômico dos mesmos e de suas famílias e uma análise dos processos, foi 

possível concluir que se caracterizam por adolescentes pertencentes a famílias pobres, 

indicando baixa escolaridade, com inserção adiantada no mercado de trabalho e beneficiários 

de programas sociais, entendendo o processo de punição, repressão e criminalização da 

juventude pobre velada nas medidas socioeducativas. Para a compreensão desse processo, 

realizou-se um estudo acerca da história das primeiras legislações que fundamentaram o 

atendimento a esse segmento no país, desde o primeiro Código Criminal até os dias atuais 

com a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990.  

 

 

Palavras chave: Criança e Adolescente, Medidas Socioeducativas, Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 
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ABSTRACT 

 

 

This study showed the trend and prevalence of punitive logic and criminal orientation, 

and characterized the lack of socio-dimension, through a system of integral protection 

provided by the ECA, in this application of educational measures and discourse of the 

judiciary in Rio das Ostras. To arrive at this conclusion, the research methodology used in the 

study, was the analises of the lawsuits and institutional documents used in the monitoring of 

educational measures in an open environment in the city. With the completion of the 

socioeconomic profile of them and their families and a process analysis, it was concluded that 

adolescents are characterized by belonging to poor families, indicating low schooling, early 

insertion in the labor market and social program beneficiaries, understanding the punishment 

process, repression and criminalization of the poor youth veiled in the educational measures. 

To understand this process, we carried out a study on the history of the first laws that underlie 

service to this segment in the country since the first Criminal Code to the present day with the 

implementation of the Statute of Children and Adolescents in 1990. 

 

Keywords: Child and Adolescent, Social Measures, Statute of Children and Adolescents. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objeto de investigação, os adolescentes em situação de 

conflito com a lei, em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e 

prestação de serviço à comunidade, no Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social em Rio das Ostras, desde a implementação da municipalização na aplicação das 

mesmas em agosto de 2008 até o final do ano de 2012. 

Tem como finalidade principal, planear uma pesquisa documental acerca dos 

processos na vara da infância e juventude desses adolescentes atendidos pelo município, a fim 

de compreender o processo de aplicação das medidas socioeducativas e realizar o perfil 

socioeconômico dos mesmos e de suas famílias. 

Realizando algumas buscas de informações preliminares para a elaboração da 

pesquisa, foi possível concluir através do comitê de Avaliação das Unidades de Internação de 

Adolescentes em Conflito com a Lei no de 2002
1
, que existem no Brasil cerca de 10 mil 

adolescentes internos em instituições de privação de liberdade. 

A pesquisa demonstra que: são adolescentes do sexo masculino (90%); com idade 

entre 16 e 18 anos (76%); da raça negra (mais de 60%); não frequentavam a escola (51%), 

não trabalhavam (49%) e viviam com a família (81%) quando praticaram o delito.  

Foi a partir desses dados que se teve como objetivo principal neste trabalho 

problematizar o processo da aplicação de medidas socioeducativas no município de Rio das 

Ostras, a fim de compreender se o processo de aplicação das medidas socioeducativas vem se 

se expressando por uma tendência à criminalização e punição de uma classe específica por 

sua condição social.  

Os objetivos específicos se expressam por construir o perfil dos adolescentes em 

situação de conflito com a lei (liberdade assistida/prestação de serviço à comunidade) no 

município, pesquisando elementos como: etnia, escolaridade, relação com mercado de 

trabalho, condições de vida da família, acesso a equipamentos e serviços etc.; 

Relacionar as medidas socioeducativas cumpridas pelos adolescentes ao ato 

infracional praticado, pesquisar o discurso jurídico para justificação das medidas aplicadas; 

                                                 
1
- Fonte: http://www.mp.rs.gov.br/infancia/estudos/id423.htm 

http://www.mp.rs.gov.br/infancia/estudos/id423.htm
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Aprofundar a reflexão em torno da aplicação efetiva do ECA e da tendência punitiva 

expressa nas medidas socioeducativas, tendo como exemplo concreto o município de Rio das 

Ostras.   

Nesta pesquisa serão utilizados como metodologia, a pesquisa documental e a pesquisa 

bibliográfica. 

A pesquisa documental se dará pelo estudo de processos chegados do Judiciário ao 

CREAS, onde serão analisadas as medidas socioeducativas e os atos infracionais praticados 

pelos adolescentes. Do plano individual de atendimento, ficha social e relatórios, que contem 

todas as informações do acompanhamento dos adolescentes e de suas famílias, em busca de 

traçar o perfil desses usuários atendidos. Das leis que regulamentam as medidas 

socioeducativas, como a Lei 8.069/90 que se expressa pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente e de decretos e leis nacionais, estaduais e municipais que regulamentam o 

CREAS como responsável pelos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. 

A pesquisa bibliográfica se estruturará a partir das categorias e de debates teóricos 

como, a histórica da política de atendimento a esse segmento, o que são e como se 

constituíram as medidas socioeducativa e o ato infracional e perfil socioeconômico dos 

adolescentes. 

 A partir dessa metodologia, no primeiro capítulo trabalha-se um resgate histórico 

acerca da política de atendimento a crianças e adolescentes desde o Brasil Colônia, passando 

pela Roda dos Expostos e o início da legislação que se refere a esse segmento, como o 

primeiro Código Criminal e o primeiro Código de Menores.  

A partir do advento do Código Penal de 1940, continuamos com a criação do Serviço 

de Assistência o Menor (SAM), a Política Nacional do Bem Estar do Menor (PNBEM), 

acarretando na criação da Fundação Nacional do Bem Estar do Menor (FUNABEM) e das 

Fundações Estaduais do Bem Estar do Menor (FEBEM), até a extinção de todos esses 

modelos e a criação do ECA.  

No segundo capítulo, discute-se a implementação do ECA, com seu modelo de 

proteção integral, dando um novo rumo para o atendimento aos adolescentes em conflito com 

a  lei e a sua aplicação.  
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E por fim, no terceiro capítulo as pesquisas quantitativa e qualitativa são apresentadas, 

acerca do perfil dos adolescentes atendidos pelo CREAS – RO e o estudo dos processos e da 

aplicação das medidas socioeducativas.  

O interesse por esse segmento específico para realização da pesquisa se deu pela 

minha participação por quatro semestres neste campo de estágio, acompanhando os 

adolescentes e suas famílias, observando seus cotidianos, histórias e particularidades, me 

despertando um interesse na apropriação da dinâmica e compreensão do fenômeno social da 

juventude em situação de conflito com a lei, sua apreensão teórica e dessas a expressões no 

município. 

Entende-se o trabalho do assistente social, como voltado para a intervenção nas 

diferentes manifestações da questão social, contribuindo com a redução das desigualdades 

sociais, como também para fortalecer os processos de resistência dos sujeitos, promovendo a 

democracia, autonomia e acesso aos direitos. 

O assistente social deve incutir em sua intervenção profissional, valores éticos e 

posicionamento político, tendo uma atitude investigativa, conhecendo e problematizando o 

objeto de sua ação profissional, construindo sua análise a partir de informações consistentes, 

pesquisando dados da realidade, investigando, desvendando e problematizando, para intervir 

na realidade social. 

Esse tipo de atitude investigativa nos permite apreender a realidade sócio-histórica e 

suas contradições, contribuindo para a transformação da realidade e a construção do projeto 

ético-político da categoria. (FRAGA, 2010, p.45)  

A partir do previsto como fazer profissional do assistente social, realizar essa pesquisa 

torna-se importante para compreender o processo de punição e criminalização dos 

adolescentes em situação de conflito com a lei, ampliando conhecimentos e apreendendo a 

realidade do município. 

Essa pesquisa terá como questões relevantes a serem pesquisadas, a condição social e 

os meios de acesso a equipamentos, benefícios e serviços, desses adolescentes e suas famílias 

no município. Portanto poderá contribuir não só para aprofundar-se na realidade social do 

município, como também para o setor responsável por esses adolescentes, contribuindo na 

apreensão das condições de vida desses sujeitos, seus condicionantes históricos, sociais, 

culturais e econômicos. 
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Esse esforço poderá fundamentar cada vez mais o serviço prestado a esses jovens, 

contribuindo na questão da documentação do setor, com a elaboração do perfil dos 

adolescentes atendidos, permitindo uma ainda maior qualificação do trabalho realizado com 

os mesmos e suas famílias, podendo viabilizar melhores condições de atendimento e possíveis 

melhores condições de vida.                                                                                                          
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CAPÍTULO 1  

AS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES E O CONTEXTO HISTÓRICO DO PAÍS 

 

Buscamos nesse trabalho traçar e analisar o processo que compreende do ato 

infracional a aplicação das medidas socioeducativas, delimitando também acerca do perfil de 

adolescentes em situação de conflito com a lei no município. 

Devemos inicialmente, a fim de contribuir para esse debate, analisar o histórico do 

atendimento aos adolescentes em conflito com a lei no país. 

Resgataremos então com esse capítulo elementos históricos sobre a política de 

atendimento às crianças e adolescentes no Brasil, dialogando sobre legislações específicas 

referentes a esse segmento, observando o contexto em que foram estruturadas, 

particularidades e mudanças ocorridas ao longo dos anos.  

Torna-se importante, frisar que mudanças na legislação não garantem sua aplicação 

integral, nem seu acesso a todos os segmentos da população, pois a garantia de sua efetivação 

está permeada por vários fatores e embates, no campo político, econômico, social e também 

cultural. 

Iniciaremos com os primeiros registros das ações voltadas para a criança e ao 

adolescente, no século XVII, com um rápido resgate do Brasil enquanto Colônia e Império e 

suas legislações, com o abandono de crianças recém-nascidas em locais públicos como nas 

portas das igrejas, residências e até nas ruas, o que ocasionava em uma alta mortalidade, pela 

exposição aos fatores naturais. Nesse período as crianças eram assistidas pela “sorte”, se 

caracterizando pelo acolhimento nas famílias que as encontravam e pelas Casas de 

Misericórdia que eram insuficientes para atender essa demanda.  

O número de crianças abandonadas aumentava com o crescimento da população nas 

cidades, e em 1726 a situação buscou ser sanada com a criação do sistema da Roda dos 
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Expostos, instaladas nas Casas de Misericórdia, sendo inaugurada na cidade de Salvador/BA, 

e sendo seguida pelo Rio de Janeiro/RJ em 1738 e Recife/PE em 1789.  

A roda tratava-se de um dispositivo cilíndrico, com abertura externa e interna, que 

proporcionava o sigilo às pessoas que o utilizavam e destinava-se à proteção dessas crianças, 

denominadas “expostos”, “enjeitados” ou até mesmo “infelizes”. 

“A roda dos expostos foi uma das instituições brasileiras de mais longa vida, 

sobrevivendo aos três grandes regimes de nossa história. Criada na Colônia, perpassou 

e multiplicou-se no período imperial, conseguiu manter-se durante a República e só 

foi extinta definitivamente na década de 1950! Sendo o Brasil o último país a abolir a 

chaga da escravidão, foi ele igualmente o último a acabar com o triste sistema da roda 

dos enjeitados”. (FREITAS, 1997, p. 312) 

 

 

A legislação nesse período se voltava para a preocupação em torno das crianças 

denominadas “abandonadas”, “expostas”, “desvalidas” ou “necessitadas” e com seus 

acolhimentos. As iniciativas em relação à infância pobre registradas eram majoritariamente 

realizadas pela Igreja, com o acolhimento dos rejeitados em Asilos de Menores Desvalidos e 

nas Casas de Misericórdia, ações de caráter puramente assistencial, que eram realizadas pelas 

igrejas, com incentivos do governo, representado pelas Câmaras Municipais.  

Nos anos que se seguem, com a independência do país nas primeiras décadas do Brasil 

Império, é promulgado o Código Criminal do Império do Brasil, especificamente em 16 de 

dezembro de 1830.  

Nesse período o interesse jurídico em relação aos menores de idade se restringia em 

estabelecer a responsabilidade penal para “menores” a partir dos 14 anos de idade. 

Anteriormente a esse período, “crianças e jovens eram severamente punidos, [...] sem maior 

discriminação em relação aos adultos” (RIZZINI, 2011, p. 100), havendo uma exceção em 

relação às crianças escravas, que só passam a ser incluídas por esse código após a Lei Áurea.  

De acordo com Silva (2011, p.71), “o Código Criminal de 1830 foi o primeiro Código 

Penal brasileiro. [...] Esse Código vai do Império até a instalação do Juizado de Menores e a 

promulgação do primeiro Código de Menores (1927), totalizando 97 anos de vigência”. 

A questão da responsabilidade penal em relação aos menores com o Código Criminal 

de 1830, inaugurava a preocupação com esse segmento, entretanto não obtinha muita 

expressão na época, onde os menores condenados por esse sistema permaneceram cumprindo 
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pena junto aos adultos. Segundo Rizzini (2011, p.100), somente 20 anos depois se iniciaram 

as primeiras tentativas de se criar um regulamento e alas separadas para as Casas de Correção.  

Um outro ponto que se destaca na legislação da época se refere a formação 

educacional das crianças, regulamentando o ensino primário e secundário e o incentivo na 

abertura de escolas nos Municípios da Corte, considerando o acesso de vagas para as crianças 

pobres ou como escrito no decreto 630 de 1854 em seu artigo 57, “meninos indigentes”, a 

admissão em escolas particulares mediante gratificação, quando faltarem vagas, ou não 

houverem escolas municipais.  

Dos anos de 1850, com a proibição do tráfico de escravos, se inicia a preocupação na 

legislação no que se diz aos escravos e seus filhos e a lei mais indicativa a essa questão é a 

Lei nº 2.040, popularmente conhecida como a “Lei do Ventre Livre”, promulgada no ano de 

1871, que instituía serem “de condição livre os filhos de mulher escrava que nascerem desde 

a data desta lei, libertos os escravos da Nação e outros, e providencia sobre a criação e 

tratamento daquelles filhos menores e sobre a libertação annual de escravos”.  

A lei determina também a proibição da separação dessas crianças de até 12 anos de 

seus pais, e prevê a responsabilidade dos senhores e do governo em relação à criação dos 

mesmos. Deve ser problematizado, que a liberdade definida pela lei para os filhos dos 

escravos, ainda se condicionava aos seus senhores, pois os mesmos ao proverem sua criação 

até os oito anos, possuíam o direito de desfrutar de sua força de trabalho ate os 21 anos ou 

entregá-los ao governo, que os indenizava e decidiam um destino a esses indivíduos. 

Segundo Lima e Venâncio (1991, p. 66) “a esmagadora maioria dos proprietários 

preferiu continuar a utilizar os serviços dos filhos de suas escravas, já que dos 400 mil ou 

mais ‘ingênuos’ registrados até 1885, apenas 118 haviam sido confiados ao governo (...)”.  

Essa legislação pôde ser considerada pouco impactante para o governo da época, pois 

foi pouco conflitiva e não causou grandes atritos com os donos de escravos, porém constituiu 

marco importante ao dar início na mudança de percepção da sociedade à criança. Destinos e 

decisões antes tomadas por seus donos e no domínio restrito da família se tornam elementos 

de responsabilidades transferidas para o Estado.  

Essas mudanças que se instituíam no país, com a abolição da escravatura e de suas 

relações, as alterações na legislação e nas relações de trabalho e as responsabilidades do 

Estado, foram seguidas pelas transformações nas cidades, com seu crescimento e 
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concentração da população urbana. Com isso, a prática e os conhecimentos médicos se tornam 

importantes na prevenção e no controle de doenças, gerando uma preocupação na salubridade 

dos asilos e casas dos expostos e com suas altas taxas de mortalidade, gerando 

questionamentos sobre esse modelo. (RIZZINI, 2011, p. 104-105) 

A partir dessas transformações ocorridas no país, acompanhadas por movimentos por 

mudanças políticas e sociais, em 1889 o Brasil experiencia a transição da Monarquia para o 

modelo de República, declarando sua independência.  

 Em 1890, é promulgado o Código Penal Republicano, que altera a imputabilidade 

penal para os nove anos de idade. Para o maior de nove e menor de quatorze anos, era 

aplicado o que era fundamentado na ideia do discernimento. Essa ideia definia que esse 

segmento era submetido a uma avaliação do juiz, estabelecendo o arbítrio do mesmo na 

decisão e na aplicação da punição cabível.  

Esse tipo de sistema do discernimento faz parte significativa no aparato punitivo em 

relação ao tratamento às crianças e adolescentes em situação de conflito com a lei, pois a 

utilização desse critério como afirma Silva (2011) implica que a autoridade do juiz assume 

um papel central no processo legal.  

O Código Penal vem incorporar uma mudança que vinha sendo discutida, de uma 

necessidade de mudança na legislação, vivendo-se um momento de “humanização da justiça e 

do sistema penitenciário” (RIZZINI, 2011, p.111), se iniciando o afastamento da área penal.  

 

O problema da criança começa a adquirir uma dimensão política 

consubstanciada no que muitos denominavam de “ideal republicano” na época. Não se 

tratava de ressaltar apenas a importância, mas sim a urgência de se intervir, educando 

ou corrigindo “os menores” para que estes se transformassem em indivíduos úteis e 

produtivos para o país, assegurando a organização moral da sociedade. (RIZZINI, 

2011, p.109)  

 

Nesse período, a criminalidade infanto-juvenil se elevava de acordo com o aumento do 

número de pessoas vivendo sem acesso aos meios de reprodução nas cidades após a abolição, 

e para Silva (2011), estava associada ao que se chamava de “vagabundagem”, e que fica 

prevista como crime no Código Penal de 1890.  
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É na passagem de um país escravocrata para um país de libertos e ex-escravos 

excluídos do mercado de trabalho e do acesso aos meios de reprodução, “que a questão do 

‘menor problema’ fica associada à desordem” e visto como uma ameaça à ordem e perigo ao 

futuro da nação. 

O adolescente e o jovem eram objeto de “preocupação” das autoridades 

públicas, na medida em que “ameaçavam” a reprodução da sociedade, a continuidade 

da ordem social, as normas sociais(...). Diante disso, passaram a ser considerados 

“problemas” porque não se encaixavam nas regras sociais esperadas para suas idades, 

não se adaptavam à lógica hierárquica do capital sobre o trabalho, sobre a divisão 

social de classe, eram excluídos econômica e socialmente (...). Nesse sentido, o 

adolescente e o jovem “problemáticos” foram rotulados com o estigma de 

“indisciplinados”, (...) “fora do trabalho”, estavam em desajustamento social, 

apresentando “situações de propensão ao risco”. (...) A situação se torna pior quando 

essa naturalização desvia a existência do viés de classe social (...), associando a 

imagem do adolescente pobre à delinquência, (...) atribuindo ao adolescente e ao 

jovem a “culpa” e a “responsabilidade” pelos comportamentos decorrentes de sua 

condição social. (SILVA, 2011, p.49-50) 

 

A imagem do “menor” começa a ser associada às crianças e adolescentes pobres, e 

nesse momento de um país republicano com a “necessidade de formar uma classe 

trabalhadora nacional”, que a visão dos juristas se desvia dos “expostos” e se volta para o 

denominado “abandonado moralmente”, com o foco na “urgência em intervir, educando ou 

corrigindo os ‘menores’”, a partir de uma intervenção estatal e de responsabilização das 

famílias. (TÔRRES; FILHO; MORGADO, 2009, p.101) 

Com as mudanças na forma de organização da justiça e controle societário, por outros 

meios que não apenas o penal acompanha-se a preocupação em reprimir a ociosidade, fazendo 

valer o discurso dos bons costumes e da moralidade, transformando a questão do trabalho para 

os jovens pobres, uma questão moral, acontecendo pelo meio da intervenção na família.  

O trabalho e a exploração do mesmo aparecem como uma forma de controle social da 

classe pobre, e garante por esse meio uma “desigual divisão social” do trabalho, e a 

propriedade privada (...)” (SILVA, 2011, p.42). 

A legislação reflete esse momento com a Lei 947 de 1902, que autoriza a criação pelo 

Poder Executivo de colônias correcionais para reabilitação pelo trabalho e instrução, dos 

mendigos desvalidos, vagabundos ou vadios, capoeiras e menores viciosos que fossem 

encontrados. 

 A partir de uma concepção higienista da sociedade é buscado atuar sobre o foco da 

doença e da desordem, sendo como obrigação do Estado garantir a paz e a estrutura social. 
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Intervindo nas famílias pobres, através do discurso de cuidar da criança para o futuro da 

nação, surge a concepção em torno da incompetência das famílias das classes empobrecidas 

para criarem seus filhos, justificando uma violenta intervenção do Estado.  

Com esse movimento consolida-se a visão articulada entre a justiça e a assistência a 

intervir a fim de “recuperar e corrigir” os menores delinquentes. 

A primeira tentativa do governo em regulamentar a “assistência e proteção 

aos menores abandonados e delinquentes”, no início da década de 1920, legitimou a 

intervenção do Estado na família, não só através da suspensão do Pátrio Poder, mas 

também pela apreensão dos menores ditos abandonados, mesmo contra a vontade dos 

pais. Tal medida foi consequência da percepção que certos setores tinham das famílias 

pobres. (PILOTTI, 2011, p.25) 

  

Em 1920 é realizado o 1º Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, organizando 

um serviço de proteção e assistência ao menor “abandonado” e “delinquente” e a autorização 

do Decreto do Código de Menores, que é implementado apenas em 1927, direcionada para 

crianças e adolescentes em “situação irregular” e cria e regulamenta mudanças no sistema 

penal, para um específico a esse segmento. 

Em 1923 é criado o Primeiro Juizado de Menores do Brasil, tendo como primeiro juiz, 

José C. de A. Mello Mattos. Na avaliação de Batista (2003, p.70) a rotina do trabalho do 

juizado era “analisar jovens negros e pobres acusados dos crimes contra a propriedade”, e é 

nesse momento da história que a palavra “menor” aparece sendo associada a crianças pobres 

tuteladas pelo Estado. 

De acordo com Rizzini (2011) o Código de Menores de 1927 agrupa a visão higienista 

e a visão jurídica, com ideias correcionais e disciplinares instituindo a proteção legal até os 18 

anos de idade, a liberdade vigiada, o fim da questão do discernimento e abole formalmente a 

roda dos expostos. Esse código era baseado no debate internacional do modelo de proteção e 

assistência ao menor, como forma de combate a criminalidade infantil.  

Esse código intervêm no “abandono moral”, determinando a suspensão ou extinção do 

pátrio poder pelos pais. Soares (s/d) articula que:  

 (...) o sistema de proteção e assistência do Código de Menores submetia 

qualquer criança, por sua simples condição de pobreza, à ação da Justiça e da 

Assistência. A esfera jurídica era a protagonista na questão dos menores, por meio da 

ação jurídico-social dos Juízes de Menores. 
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As crianças e jovens eram entregues às “soldadas” ou instituições de vigilância e 

correção, como os institutos disciplinares ou colônias correcionais, que destinavam-se a todos 

os criminosos menores de 21 anos, aos “vadios”, “viciosos” ou “abandonados” maiores de 9 e 

menores de 14 anos que permaneceriam até completar 21 anos. Essas instituições obtinham 

uma concepção de correção a partir do trabalho.  

A centralidade do direito tutelar é caracterizada por não separar os 

procedimentos jurídicos que envolviam os “menores infratores” dos que envolviam os 

“abandonados”, passando os “menores” a ser objeto das intervenções judiciais. [...] 

Ter ou não ter as garantias constitucionais era irrelevante, pois o que estava em 

disputa era um projeto de sociedade a ser construído, respaldado na prevenção social 

dos “desvios” de crianças, adolescentes e jovens “potencialmente perigosos”. (SILVA, 

2011 p. 81) 

 

De acordo com Rizzini (2011), essa legislação entende a criança como incapaz de 

responder por seus atos, tornando o olhar jurídico indiscutível e hegemônico quanto ao 

controle da infância e não considerando esse segmento como detentor de direitos, como 

garantido atualmente com a legislação do ECA 

Posterior a essa legislação temos o advento do Código Penal de 1940, determinando a 

responsabilidade penal aos 18 anos de idade, alterando o Código de Menores de 1927.  

É criado em 1941, o Serviço de Assistência ao Menor (SAM) através do Decreto-lei 

3.733/41, tendo sua ligação ao Ministério da Justiça.  

Deve-se contextualizar a criação desse serviço, com o contexto do desenvolvimento de 

um novo projeto político para o país, ligado ao autoritarismo. Buscava-se partir das políticas 

sociais a adesão da classe trabalhadora ao projeto nacional da época. Esse período no Brasil 

fica conhecido como Estado Novo, vigente de 1937 a 1945, e que se destaca pelos avanços na 

garantia dos direitos sociais como a legislação trabalhista, a proibição do trabalho para os 

menores de 14 anos e a obrigatoriedade do ensino através do Estado.  

O SAM que é implementado nas bases do autoritarismo, clientelismo e paternalismo, 

característicos desse governo, se consolida como órgão repressor de atendimento ao “menor”, 

fundamentado na criminologia positivista, que buscava a partir das ciências biológicas 

explicar as condutas criminosas, esclarece Silva (2011).  
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Na leitura do decreto-lei n° 3.799/41 publicado, podemos ver como se caracteriza esse 

entendimento, a partir de alguns dos objetivos que definem:  

- proceder à investigação social e ao exame médico-pedagógico dos menores 

desvalidos e delinquentes; 

- recolher os menores em estabelecimentos adequados, a fim de ministrar-lhes 

educação, instrução e tratamento sômato-psíquico, até o seu desligamento; 

- estudar as causas do abandono e da delinquência infantil para orientação dos poderes 

públicos. 

 

O SAM se organizava com a união do Estado e instituições privadas, como um 

“Sistema Penitenciário para a população menor de idade”. Saraiva (2003, p.38) Baseava-se 

num modelo “correcional-repressivo” utilizando para essa função os internatos, reformatórios 

e casas de correção para os adolescentes em situação irregular (autor de ato infracional), e os 

patronatos agrícolas e escolas de aprendizagem de ofício urbano para os “menores carentes e 

abandonados”.  

Os estabelecimentos ligados ao SAM, como os patronatos, as colônias 

agrícolas e os centros de recuperação, tinham estrutura e funcionamento análogos aos 

do sistema penitenciário, tornando-se verdadeiras prisões, com diferentes tipos de 

violações de direitos e de crueldades. (SILVA, 2011, p.83) 

 

O SAM era uma instituição destinada a dar assistência social às crianças e 

adolescentes abandonados ou autores de atos ilícitos, conforme regulamentado, e segundo 

Liberati (2003, p. 62), entendia que “a internação seria o mecanismo de recuperação mais 

eficiente”, não havendo preocupação de fato com o apoio material e educacional da criança e 

do adolescente, entendendo que a partir da repressão e correção através do trabalho “obteriam 

um valioso resultado na reconstrução da personalidade” desses adolescentes “delinquentes”. 

Cabe-se problematizar que esse sistema se institui como uma nova roupagem para a 

substituição da legislação anterior, porém tem em seu funcionamento o resgate e o 

fortalecimento de uma mesma perspectiva punitiva e correcional pelo trabalho.  

Além do SAM, algumas entidades federais de atenção à criança e ao adolescente 

ligadas à figura da primeira dama foram criadas na época, como a LBA - Legião Brasileira de 

Assistência, inicialmente voltada ao atendimento de crianças órfãs da guerra, expandindo seu 

atendimento mais tarde. A Casa do Pequeno Jornaleiro, do Pequeno Lavrador e do Pequeno 

trabalhador. Para as meninas se destinavam a Casa das Meninas, que prestava apoio 
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assistencial e socioeducativo a adolescentes do sexo feminino consideradas com “problemas 

de conduta”. (ROMAR, s/d) 

Podemos ver a partir dessas instituições citadas acima que “a ‘orientação profissional’ 

faz parte do processo de ‘recuperação’ dos adolescentes, e o ensino profissionalizante parece 

ser a única alternativa para a juventude pobre; aspirar à integração por baixo no mercado de 

trabalho é a única perspectiva possível”. (BATISTA, 2003, p.72) 

Por conta das discussões acerca dos direitos humanos, se inicia uma preocupação com 

as condições físicas precárias e as críticas sobre esse modelo de institucionalização e 

marginalização das crianças e adolescentes pobres, sendo considerado, desumanizante e 

conhecido como "universidade do crime", e substituído por um novo modelo que o extingue 

em 1964, a PNBM - Política Nacional do Bem Estar do Menor.  

Em 1964, sob a Política Nacional do Bem-Estar, sob a Lei nº 4.513/64 foi criada a 

Fundação Nacional para o Bem Estar do Menor (FUNABEM), como órgão ligado 

diretamente à Presidência da República, executar dessa política e as Fundações Estaduais do 

Bem Estar do Menor (FEBEM), como órgão executor estadual. 

A partir do Golpe Militar de 64, a ditadura militar fica instituída. Torna-se marcante a 

presença autoritária do estado, com restrição à liberdade de opinião e expressão, o desmonte 

sindical e o direito de greve e manifestação, garantidos pela Constituição de 46. 

Ocorrem os recuos no campo dos direitos sociais e o advento de atos institucionais que 

permitiam punições, exclusões e marginalizações políticas, sendo legitimados pela nova 

constituição Brasileira, promulgada em 1967.  

A intervenção do Estado se operou de forma autoritária em todos os setores 

da vida nacional em base à repressão, à manutenção da ordem, ao desmantelamento 

dos sindicatos e partidos existentes, à prisão dos acusados de subversão, com 

consequente tortura e “desaparecimentos” (assassinatos de presos políticos). 

(FALEIROS, 2011, p. 64) 

O governo militar “assumiu plenamente seu papel de ditador, interventor e controlador 

da assistência social, de modo a endurecer o tratamento e a institucionalização dispensados à 

infância brasileira”, (SILVA, 2011, p.83) sendo pautado pela FUNABEM – Fundação 
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Nacional do Bem-Estar do Menor e o Código de Menores de 79, promulgado através da Lei 

6.697/79, com o objetivo de prestar proteção aos menores de 18 anos em situação irregular. 

Nesse contexto, a FUNABEM tinha a proposta de “assegurar prioridades aos 

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

família e da colocação familiar em lares substitutos” (FALEIROS, 2011, p.65), porém herda 

do SAM espaço físico e funcionários, consequentemente, toda a cultura organizacional do 

mesmo, se moldando no autoritarismo e tendo seu foco na internação tanto dos 

“abandonados” e “carentes” como dos infratores. 

Como órgão da administração ligado à Presidência da República, institui-se como um 

meio de controle social, em nome da segurança nacional, e segundo Batista (2003, p. 78) 

“passa a atuar como propagadora da ideologia em nível nacional, com discurso ideológico 

fortalecedor das representações negativas da juventude pobre [...]”. Essas representações 

negativas explanavam a cultura do medo social e justificava a retenção e a criminalização 

desse segmento. 

“A PNBM consolidou a teoria explicativa da marginalidade, justificando-a pela 

condição de “carência” e “desajuste de crianças e adolescentes”, e os “marginalizados” 

passaram a ser alvo da tutela e da ação do Estado. (...) Os “desajustamentos” eram analisados 

sob a ótica da ausência da moral, da falta de formação de valores, hábitos e atitudes desejáveis 

dentro do considerado padrão liberal”. (SILVA, 2011, p.86) 

“A legislação dirigida aos menores de idade vinha a legitimar o objetivo de 

manter a ordem almejada, à medida que, ao zelar pela infância abandonada e 

criminosa, prometia extirpar o mal pela raiz, livrando a nação de elementos vadios e 

desordeiros, que em nada contribuíam para o progresso do país. Para atingir a reforma 

almejada para “civilizar” o Brasil, entendia-se ser preciso ordená-lo e saneá-lo. 

Designada como pertencente ao contingente de “menores abandonados e 

delinquentes” (portanto potencialmente perigosos), a população jovem que fugia aos 

mecanismos sociais de disciplina, foi um dos focos para a ação moralizadora e 

civilizadora a ser empreendida. Sob o comando da Justiça e da Assistência, julgou-se 

estar, desta forma, combatendo os embriões da desordem. Traços desta história 

assombram o Brasil até hoje”. (RIZZINI, 2011, p.139) 

 

Em 1979, a partir dessas ações surge como uma revisão do Código de Menores de 27, 

o Código de Menores de 1979, como Lei n° 6.697, promulgado em 10 de outubro.  
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 Introduzindo o conceito de “menor em situação irregular”, o define como: 

 

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 encontra-se em atividades 

contrárias aos bons costumes, por privação de representação legal, por desvio de 

conduta ou autoria de infração penal. (FALEIROS, 2011, p.70) 

 

Nesse código, a família se torna única responsável por prover os meios de reprodução 

da criança e do adolescente, desresponsabilizando o Estado, e vê a falta de recursos materiais 

da família como justificativa para uma intervenção judicial de retirada do pátrio poder.  

O código trata a “situação irregular como estado de ‘patologia social ampla’” 

(BATISTA, 2011, p. 79), e mantendo a centralidade na figura do juiz, não menciona nenhum 

direito à criança ou ao adolescente, reconhecendo o menor como alguém a ser tutelado e sem 

direito à defesa nos procedimentos judiciais.   

Uma contribuição desse código foi quanto à regulamentação do trabalho infantil, 

proibindo o mesmo para os menores de 12 anos de idade.  

A partir dessas categorias, iremos trabalhar no próximo capítulo as mudanças e o fim 

dessas legislações a partir da criação do ECA, trabalhando suas reflexões e o sistema 

socioeducativo implementado, extinguindo com os modelos de atendimento trabalhados nesse 

capítulo.  
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CAPÍTULO 2  

O ECA E AS MEDIDAS PROTETIVAS E SOCIOEDUCATIVAS: 

AVANÇOS E DESAFIOS                                              

 

 

Nesse capítulo iremos trabalhar o movimento pós 1964 da ditadura militar e sua 

importância para a construção do ECA, e como nesse contexto essa legislação se efetivou e 

efetiva até os dias atuais.  

 Esse momento, se caracterizou pela efervescência e intensificação das lutas dos 

movimentos sociais, que buscavam mudanças na constituição e a implementação dos direitos 

sociais. O segmento voltado à criança e ao adolescente se articulava e apropriava entre os 

debates internacionais acerca dos direitos dos mesmos. É durante esse movimento histórico de 

articulação da sociedade organizada em luta aos direitos, que culminam na elaboração e 

implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA em 1990. 

Durante as duas décadas de ditadura militar no Brasil, os direitos políticos e sociais 

eram massacrados, e a sociedade organizada e os movimentos sociais se rearticulavam e 

tomavam força no final da década de 80, tendo como principal demanda a redemocratização 

do país.  

Em meio à mobilização popular e às lutas em busca de se restabelecer os direitos 

sociais e políticos, é convocada a Assembleia Constituinte de 1986, que teve a participação 

desses movimentos na elaboração de uma nova Constituição, culminando na promulgação da 

nova carta magna - Constituição Federal de 1988.    

O ponto mais importante que devemos destacar em relação à Constituição de 88 e sua 

relevância no que diz respeito à garantia dos direitos da criança e do adolescente é o artigo 

227 e 228. Esses artigos definem como “dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, 

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”. Também coloca esse segmento “a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 
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O movimento especificamente voltado para a criança e o adolescente se articula na 

primeira metade da década de 80, e se intensifica partir de 1985. As organizações sociais, 

tendo como destaque o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR), se 

manifestavam em prol desse segmento e se opunham a desumanização e violência em que se 

encontrava submetida à criança e o adolescente pobre no Brasil, à omissão e ineficácia das 

políticas sociais e das leis existentes, colocando esse debate em evidência.  

(...) no início dos anos 1980, setores da sociedade civil que desenvolviam 

programas alternativos de atendimento a meninos e meninas de rua, periferias e 

favelas foram construindo uma identidade comum baseada nos princípios e propostas 

que defendiam para a área da infância, o que contribuiu para o surgimento de um 

amplo movimento de luta pelos direitos da criança, contrário às práticas oficiais de 

atendimento. (TÔRRES; FILHO; MORGADO, 2009, p. 105) 

 

A partir desse movimento de mobilização social pelo reconhecimento dos direitos de 

crianças e adolescentes, se inicia uma preocupação em relação à questão dos direitos 

humanos, chamando atenção às denúncias de maus-tratos, punições e perversidades ocorridas 

no sistema da FUNABEM, acarretando na falência do modelo do Código de Menores e no seu 

sistema de implementação.   

Por expressão da luta dos movimentos sociais, e disposições do artigo da Constituição, 

e expressões de movimentos e outras normativas internacionais como a Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, se inicia a garantia dos direitos da criança e do 

adolescente no país, se concretizando pelo dispositivo legal de implementação do ECA.  

A necessidade de garantir uma proteção especial à criança foi traga inicialmente pela 

Declaração de Genebra de 1924 e foi finalmente adotada na Declaração dos Direitos da 

Criança pelas Nações Unidas em 1959, pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Considera-

se uma das normativas de direitos humanos mais aceita e adotada entre os países. 

 O ECA foi aprovado pelo Senado em 25 de abril de 1990, e em 28 de junho pela 

Câmara. Em 13 de julho foi sancionado pelo presidente da República, Fernando Collor de 

Mello. Porém, só entrou em vigor no Dia da Criança: 12 de outubro de 1990. Diante desse 

contexto, não se pode considerar o ECA como produto de um movimento nacional uniforme e 

convergente, oriundo tão somente dos anseios das lutas sociais, mas um produto de diferentes 

interesses políticos, jurídicos e sociais. Nesse sentido, o Estatuto agregou conteúdos e 

interesses divergentes. Somente depois de anos de vigência é que fica evidente sua finalidade, 
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seus objetivos e as concepções de Estado, de sociedade, de família e de criança e adolescente 

que o fundamentaram. (SILVA, 2011, p.115)  

 

2.1 - MARCO LEGAL: DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL  

 

O ECA é implementado pela Lei Federal 8.069/90, e vem elaborar um novo 

paradigma de atenção e proteção à infância e adolescência, constituindo-se como um marco 

legal e político e estabelecendo responsabilidades e limites ao Estado, aos Juizados, a família 

e a sociedade.  

O ECA define como criança, as pessoas até doze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade, e pode ser aplicado excepcionalmente 

entre os dezoito e vinte um anos de idade, em casos expressos em lei, (artigos 2º e 3º). 

Essa legislação programa um conjunto específico de mudanças no trato à questão da 

criança e do adolescente no Brasil. A conjuntura de mudanças não significa apenas a 

substituição do termo “menor” para criança e adolescente, mas a compreensão de uma nova 

forma de considerar "menores" em cidadãos possuidores de direitos.   

Segundo Silva (2011), podemos ver como base dessa nova concepção, considerar 

crianças e adolescentes sujeitos possuidores de direitos, e não objetos de intervenção e tutela 

do Estado, havendo um rompimento com as concepções das legislações anteriores.  

Representa também um avanço na esfera das políticas sociais para a infância à medida que no 

Estatuto se institui a Doutrina de Proteção Integral. 

A Doutrina da Proteção Integral definida pelo ECA é baseada e trazida das discussões 

da Convenção Internacional dos Direitos da Criança de 1989  e  não se limita a práticas como 

o atendimento de "menores em situação irregular", mas refere-se à proteção quanto aos 

direitos fundamentais da criança e do adolescente, que são compreendidos pelo direito à vida, 

ao desenvolvimento físico, intelectual, afetivo, social e cultural. Garante acesso à educação, à 

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

convivência familiar e comunitária, reconhecendo esse segmento como pessoas em condição 

peculiar de desenvolvimento.  

Em todo o mundo ocidental capitalista a Convenção foi precedida e seguida 

por importantes reformas no direito das crianças e dos adolescentes e na justiça 
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juvenil, sendo que a doutrina da “situação irregular” foi substituída pela doutrina da 

“proteção integral”. (BATISTA, 2003, p.27). 

 

Fica enfatizado pelos artigos 4º e 5º, reafirmando as garantias constitucionais, que a 

efetivação desses direitos fundamentais são de dever da família, do Estado da e sociedade em 

geral, em detrimento ao que era concebido nas legislações anteriores. 

O ECA é formado por mais de 200 artigos, organizados em dois livros. O primeiro 

dispõe sobre a parte geral, que trata dos direitos fundamentais, como a saúde, a liberdade, a 

convivência familiar e comunitária, educação, cultura, lazer entre outros e o segundo 

especificamente da política de atendimento, onde estabelece que deve ser realizada por um 

conjunto de ações governamentais, envolvendo a União, os Estados e os Municípios a fim de 

organizar as políticas sociais, os programas e os serviços de prevenção e atendimento 

definidos em lei.  

Outros pontos importantes são a disposição acerca da criação das entidades de 

atendimento a esse segmento, como a criação dos conselhos de direito e os conselhos 

tutelares, a municipalização do atendimento e a descentralização, a partir da criação de 

conselhos a nível estadual e municipal. Essas disposições permitem uma nova forma de 

organização das políticas a partir da participação e da gestão social, promovendo a 

universalização dos direitos e um debate mais democrático.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA emerge como uma legislação 

que aponta ruptura com os estigmas e as diferenciações dominantes no trato da 

população infanto-juvenil, ao tempo em que acompanha as projeções para uma nova 

organização sócio-política, incorporando demandas e expectativas políticas de caráter 

democrático. (SILVEIRA, 2009, p. 5)  

 

O Estatuto, como um marco legal na construção dos direitos das crianças e dos 

adolescentes no país, inspirado na Convenção dos Direitos da Criança, das Organizações das 

Nações Unidas (ONU), influenciou na elaboração de legislações similares em mais de 15 

países. É reconhecido como uma das leis mais avançadas em relação à proteção da infância e 

adolescência, pois aplica o sistema da garantia de direitos e da proteção integral, à família, à 

sociedade, à comunidade e ao Estado a responsabilidade pela sua proteção.   
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O ECA prevê muitas mudanças e inovações legais no atendimento à criança e ao 

adolescente, e traremos a seguir as referentes ao segmento do nosso estudo, e em relação a até 

então tratada, “situação irregular”. 

 

2.2 - DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO  

 

No que se refere ao trato às crianças e adolescentes em situação de negligência e em 

conflito com a lei, o ECA traz importante contribuição referente ao rompimento com a 

legislação anterior do Código de Menores de 79, alterando os termos “menor” e “delinquente” 

para infrator e suprimindo a denominada “situação irregular”, distinguindo o ato infracional 

do desamparo social.  

Nessa legislação, a diferenciação dessas duas situações se dá através da distinção das 

medidas protetivas, das medidas socioeducativas e segundo Silva (2011, p. 90), marca um 

avanço em relação às duas legislações anteriores, referentes aos adolescentes em conflito com 

a lei, por instalar um sistema de garantia de direitos e criar um “especial direito penal 

juvenil”.  

As medidas protetivas ficam dispostas pelo Capítulo I da legislação em seu artigo 98, 

definindo que as mesmas deverão ser aplicadas sempre que os direitos reconhecidos pela lei 

forem “ameaçados ou violados”:  

“I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou; 

III - em razão de sua conduta”. 

 

A aplicação das medidas protetivas não é necessariamente de responsabilidade 

judicial, podendo ser aplicadas também pelo Conselho Tutelar, tendo como exceção a 

colocação em família substituta. É importante também destacar que as medidas devem ser 

aplicadas levando-se em conta as necessidades pedagógicas, dando protagonismo as que 

“visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários”. 

Identificadas situações de prática de ato infracional por crianças (até 12 anos), ou 

violações dos direitos garantidos, as medidas protetivas a serem aplicadas se caracterizam no 

ECA no artigo 101 por:  
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“I- encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental; 

IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao 

adolescente; 

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 

hospitalar ou ambulatorial; 

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 

alcoólatras e toxicômanos; 

VII - abrigo em entidade; 

VIII - colocação em família substituta”. 

 

É necessário enfatizar em relação a essa legislação e as medidas de proteção, o avanço 

em relação às legislações anteriores no que se refere ao então denominado “abandono moral”, 

e podemos apontar dois pontos principais em relação a essa situação. 

O primeiro, como o reconhecimento legal no artigo 23, de que a “falta ou carência de 

recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do pátrio poder”, 

extinguindo a situação prevista como “abandono material e moral”, ou seja, a pobreza das 

famílias como motivo para situações de retirada da guarda e colocação em abrigo. 

O segundo, como o reconhecimento da questão do abrigamento de crianças e 

adolescentes, (muito utilizado no sistema SAM e FUNABEM) a ser utilizado apenas em seu 

caráter excepcional e como medida provisória, buscando sempre a preservação dos vínculos 

familiares e comunitários.  

 

2.3 - DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS  

 

As medidas de proteção definidas acima se encaixam na situação prevista pelo ECA 

para as crianças e adolescentes que se encontram em “situação de risco social”. Traremos 

agora o debate para o que o ECA define nas situações da prática do ato infracional.  

O ECA define como ato infracional a “conduta descrita como crime ou contravenção 

penal”, demarcando juntamente com o Código Penal, a imputabilidade penal para os menores 

de 18 anos. Os menores de 12 anos que praticarem ato infracional ficam sujeitos às medidas 

de proteção, e aos maiores de 12 anos não podendo haver imposição de sanção penal, ocorre a 

responsabilização por meio das medidas socioeducativas. A questão da imputabilidade penal 

nessa legislação específica é fundamentada na condição peculiar de pessoa em 
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desenvolvimento em que se encontram as crianças e adolescentes, a partir da compreensão de 

que os mesmos não possuam total discernimento sobre suas atitudes ou ações. 

A partir da compreensão de Silva (2011, p.153), “o significado de imputabilidade foi 

alterado, pois crianças e adolescentes passaram a assumir plenamente responsabilidades, 

direitos e deveres, [...] sendo “elevados” à condição de cidadãos”. 

O sistema socioeducativo estabelecido pelo ECA vem evidenciar esses direitos 

garantindo e possibilitando a realização de medidas que propiciem a “ressocialização” do 

adolescente infrator, por meio de ações pedagógicas.  

Nesse sentido, se estabelece um sistema de responsabilidade penal juvenil, impondo 

medidas equivalentes às penas dos adultos, que podem ser privativas ou restritivas de 

liberdade (em meio aberto), que devem ser aplicadas com a observação e respeito à condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento e com a condição do mesmo em cumpri-la.  

A política pública de implementação desse sistema de atendimento se dá através do 

SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, implementado como um 

documento de orientação em 2006 pelo CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, e finalmente definido como lei em 18 de janeiro de 2012, pela Lei 

nº 12.594. Através dela se estabelecem as normativas e funções dos órgãos de atendimento a 

esse segmento, como as unidades de internação.  

A criação dessa política, reconhece o caráter e as práticas punitivas e desumanizantes a 

que eram submetidos os adolescentes, e se deu pelo esforço coletivo de se estabelecer um 

sistema de atendimento que eliminasse essas práticas “no enfrentamento de situações de 

violência que envolvem adolescentes enquanto autores de ato infracional ou vítimas de 

violação de direitos no cumprimento de medidas socioeducativas”, reafirmando a “diretriz do 

Estatuto sobre a natureza pedagógica da medida socioeducativa”, objetivando 

“primordialmente o desenvolvimento de uma ação socioeducativa sustentada nos princípios 

dos direitos humanos”. (CONANDA, 2006, p.13;16) 

De acordo com o ECA e o SINASE, o projeto pedagógico de implementação desse 

sistema socioeducativo, deve orientar-se em ações educativas e reintegrantes ao meio social, 

tanto promovendo-os socialmente, como contribuindo para sua formação, dando 

protagonismo ao acesso à educação e profissionalização, respeitando sua singularidade e 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.594-2012?OpenDocument
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condição de sujeito em desenvolvimento, enfatizando o envolvimento familiar e comunitário 

nesse processo.  

 No que tange as mudanças ocorridas podemos ressaltar que: 

 

O ECA regulamenta mecanismos legalmente construídos de controle 

sociopenal, tendo por inspiração o direito penal do adulto (procedimentos de 

conhecimento e execução, medidas judiciais, sistema de responsabilidade penal etc.), 

para construção do direito penal juvenil. Esse direito está estruturado em um sistema 

específico de responsabilidade penal juvenil (...) (SILVA, 2011, p.92) 

 

Destacamos os avanços em relação aos processos na identificação dos fatos para a 

aplicação das medidas socioeducativas. Enquanto no passado a intervenção era legalmente 

realizada através da “idéia do discernimento”, onde fica a cargo do juíz os critérios para uma 

intervenção do Estado, como internação em casa de correção, mesmo sem provas da prática 

do “delito”, o que fica previsto pelos artigos 106 a 111 do ECA é a garantia de que nenhum 

adolescente “deverá ser privado de sua liberdade senão em flagrante ou por ordem judicial 

fundamentada”.  

Ficam previstos também o direito ao devido processo legal e a defesa, e a decisão 

judicial fundamentamentada e baseada em indícios de autoria e materialidade para 

averiguação dos fatos e aplicação das medidas, observando-se como já citado acima, a 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, a condição do adolescente em cumprir a 

medida, as ações pedagógicas, entre outras. Segundo Silva (2011, p. 155), “essa lei, não 

permite mais a privação de liberdade (parcial ou total) sob a alegação de proteção, suspeita, 

estereótipo e por motivos sociais”. 

Verificado então, a prática do ato infracional de acordo com as situações previstas 

acima pela legislação, como a autoria, a materialidade, a capacidade do adolescente em 

cumprir a medida, sua condição de pessoa em desenvolvimento, entre outras questões como a 

ação pedagógica e a importância da participação da família e da comunidade, as medidas 

socieducativas a serem aplicadas se caracterizam no artigo 112 por:  

I - Advertência; 

II - Obrigação de reparar o dano; 

III - Prestação de serviço à Comunidade; 

IV - Liberdade Assistida; 

V - Inserção em regime de semiliberdade; 

VI - Internação em estabelecimento educacional.  
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Destaca-se na legislação na aplicação das medidas, a não admissão do trabalho 

forçado, o “atendimento individual e especializado em local adequado às condições aos 

adolescentes portadores de doença ou deficiência mental”, (ECA, artigo 112, §2° e §3º) e a 

aplicação da medida “fundamentada não só no ato a ele atribuído, mas também no respeito à 

equidade (no sentido de dar o tratamamento adequado e individualizado a cada adolescente a 

quem se atribua um ato infracional), bem como considerar as necessidades, psicológicas e 

pedagógicas do adolescente”. (CONANDA, 2006, p. 28) 

As medidas citadas acima consistem em:  

“- advertência: repreensão verbal transformada em termo e assinada; 

- obrigação de reparação do dano: aplicada nos casos de deteriorações patrimoniais 

podendo haver o ressarcimento do dano; 

- prestação de serviço à comunidade: realização de serviços comunitários junto a 

entidades ou programas, a ser realizada pelo período máximo de seis meses; 

- liberdade assistida: se dá pelo acompanhamento por equipe técnica especializada, a 

ser realizada pelo período mínimo de seis meses; 

- semiliberdade: pode ser determinada desde o início do cumprimento da medida ou 

como transição para o meio aberto. Possibilita a realização de atividades externas que 

envolvam escolarização e profissionalização; 

- internação em estabelecimento educacional: sujeita aos princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, deve ser 

aplicada somente nos casos de grave ameaça ou violência à pessoas, por reincidência ou por 

descumprimento de medida anterior imposta, não podendo exceder a três anos, com liberação 

compulsória aos vinte e um anos”.  

 

 

Quanto a algumas observações gerais pertinentes às medidas socioeducativas, 

pontuamos em relação ao tempo de aplicação das mesmas, que se caracterizam dessa forma:  

“- Prestação de serviço à comunidade: por período não excedente a seis meses; 

- Liberdade assistida: pelo prazo mínimo de seis meses; 

- Semiliberdade: não fica estipulado um tempo específico; 

- Internação: pelo período máximo de três anos”.  

 

 

Com esses prazos estipulados, nota-se que quanto mais gravosa a medida, maior o 

tempo de cumprimento da mesma. Observa-se a partir desse fato, como mesmo essa 

legislação que se propõe romper com práticas de repressivas e punitivas que eram 

implementadas, ainda incorpora em suas entrelinhas um caráter coercitivo e punitivo pelas 

medidas socioeducativas.  

Com referência à semiliberdade e a internação, essas medidas privativas de liberdade 

no sistema criminal dos adultos, só podem ser aplicadas “diante de crimes que prevejam 
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especificamente pena dessa natureza”. No sistema socioeducativo, apesar dos princípios de 

excepcionalidade e brevidade, “fundamentados na premissa de que o processo socioeducativo 

não pode desenvolver em situação de isolamento do convívio social” (...), onde “deve ser 

aplicada somente quando imprescindível (...) e pelo menor tempo possível, (...) pois “esta 

implica em limitação de direitos” (CONANDA, 2006, p.27), apreendemos através dos índices 

de pesquisas
1
, que a cada dois adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no 

país, um está no meio fechado, demonstrando consequentemente como há uma incorporação 

de uma lógica de punição que expõe os adolescentes a essas medidas.  

 

2.4 – SOBRE O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO HOJE 

 

A fim de compreender as mudanças legais insituídas pelo ECA, traremos alguns dados 

com o objetivo de realizar uma breve avaliação da aplicação dessa legislação atualmente.  

Em pesquisa apresentada por Batista (2003 p.138), no ano de 1998, segundo o arquivo 

nacional dos processos do Juizado de Menores do Rio de Janeiro, demonstra-se que o perfil 

dos adolescentes envolvidos em atos infracionais no estado se caracteriza por, 91% meninos, 

enquanto apenas 9% eram meninas. 

Em relação à outros dados quantitativos, 58% eram não brancos, 36% brancos, sendo 

57,2% moradores de favela ou conjunto habitacional. A escolaridade desses adolescentes 

basicamente não passa do ensino fundamental quando nos contemplamos com a realidade de 

57,1% tendo apenas o ensino primário, 22,9% o ensino ginasial e 5,7% sendo analfabetos.  

Percebemos também, que 42% dos adolescentes cometeram o ato infracional violando 

o artigo 155 do Código Penal, caracterizado pelo furto sem violência física, seguido por 22% 

pelo artigo 157, caracterizado pelo roubo ou extorsão, desvelando a forte questão econômica e 

social presente por trás do ato infracional. 

Comparando com dados do ano de 2010
2
, podemos verificar que houve um 

crescimento das privações de liberdade no país em 4,50%, de 16.940 adolescentes em 2009, 

para 17.703 em 2010, se acentuando o aumento no estado do Rio de Janeiro, com 31,60% de 

aumento, caracterizando 633 adolescentes em regimes de privação de liberdade, para 833 em 

                                                 
1
 Fonte: Levantamento Nacional do Atendimento Socioeducativo – 2010 –Estados / SDH / SNPDCA / Sinase 

2
 Idem 
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apenas um ano.  

Dos 17.703 adolescentes em restrição e privação de liberdade, 12.041 estavam em 

internação, 3.934 em internação provisória e 1.728 em medida de semiliberdade e observa-se 

que em 12 estados aumentam o número de adolescentes nas unidades de internação e 

semiliberdade, enquanto em 15 diminuem. 

Observa-se com esses dados, tendo como referência principal o estado do Rio de 

Janeiro, o crescimento das internações e do número de adolescentes atendidos por esse 

sistema socioeducativo, e que o perfil dos mesmos se caracteriza por adolescentes oriundos de 

famílias pobres, negros, residentes de favelas e com baixo grau de instrução, e 

consequentemente excluídos do mercado de trabalho. 

Dito de outro modo nota-se que, com a implementação do ECA determinando a 

internação em sua condição de excepcionalidade e não mais permitindo a privação de 

liberdade (parcial ou total) sob a alegação de proteção, suspeita ou  estereótipo, e a realização 

da distinção dos adolescentes em situação de risco social, dos que praticaram atos 

infracionais, separando os abrigos das internações, o perfil dos adolescentes em conflito com 

a lei não se modificou.  

Demarca-se a tendencia de que a “relação pobreza e delinquência foi adaptada para 

pobreza e infração, mantendo-se atualizada na medida em que são adolescentes pobres que, na 

sua grande maioria, são privados de liberdade. (SILVA, 2011, p. 122) 

Portanto, o ECA faz a superação da tradição de uma “lei protetora tutelar” e 

do informal controle sociopenal para uma “lei responsabilizadora penalmente”, 

aderente do formal controle sociopenal. Isso é paradoxal, pois ao mesmo tempo em 

que a legislação saiu de um extremo da “tutela do livre arbítrio do juiz”, caiu no outro 

extremo da “tutela jurídica penal do Estado”. Em ambos os direitos – menorista ou 

penal juvenil – estão contidas as concepções de punição e de prevenção social como 

um sintoma da inadaptação social, que continua a criminalizar a pobreza e julga os 

adolescentes pobres como marginais em potencial. (SILVA, 2011, p. 95) 

Podemos considerar então, uma tendência de que as medidas socioeducativas que 

surgiram no Estatuto da Criança e do Adolescente, como uma forma de proteger os direitos de 

uma formação que permita o total desenvolvimento dos adolescentes, de suas capacidades e 

potencialidades, através de atividades pedagógicas, buscando rompendo com lógicas punitivas 

e coercitivas do passado, não conseguiu eliminar a centralidade judicial que continua 
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caminhando sustentada na função de reter, encarcerar e criminalizar a juventude pobre no 

Brasil.  

 

CAPÍTULO 3  

ENQUANTO ISSO EM RIO DAS OSTRAS ...  

 

 

O debate sobre a implementação do ECA na atualidade, iremos trabalhar nesse 

capítulo dimensionando a realidade de sua aplicação no município, no que tange aos 

adolescentes em conflito com a lei.  

Utilizaremos para essa análise o processo de aplicação das medidas socioeducativas, 

delimitando o perfil dos adolescentes e realizando um estudo dos processos e documentos 

(ficha social, plano individual de atendimento, registros dos profissionais no 

acompanhamento da medida) a que tivemos acesso pelo CREAS – Centro Especializado de 

Assistência Social de Rio das Ostras, instituição responsável pelo acompanhamento dos 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto (liberdade assistida e 

prestação de serviço à comunidade) no município.  

O acesso aos processos foi direto e facilitado, pois no momento da pesquisa prestava 

estágio curricular obrigatório na supracitada instituição, e tive o apoio da equipe para 

realização de tal pesquisa, cabendo ressaltar que foi observado o compromisso ético com o 

sigilo, preservando as identidades dos adolescentes e dos envolvidos nos processos.  

Porém, antes da apresentação de tal pesquisa que irá ser trabalhada nesse capítulo, 

cabe destacar que o CREAS é um órgão de proteção à infância e adolescência, vinculado à 

proteção social especial de média complexidade, com legislação específica que o regulamenta 

e especifica, e que além do acompanhamento do cumprimento das medidas socioeducativas 

em meio aberto, tem como objetivo no atendimento a criança e ao adolescente em  violação 

de diretos:  

contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função 

protetiva e processar a inclusão no sistema de proteção social e nos serviços públicos, 

contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos 

usuários, romper com padrões violadores de direitos no interior da família e para a 

reparação de danos e da incidência de violação de direitos, prevenindo a reincidência 

dos mesmos. (RESOLUÇÃO nº 109, 2009, p. 20) 

 

 

O ECA implementa e dispõe em seus artigos 86 a 88 sobre a municipalização do 
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atendimento à crianças e adolescentes, incluindo o cumprimento das medidas socioeducativas.  

Mais recentemente, as Resoluções n. 145/2004 e 130/2005 do CNAS - Conselho 

Nacional da Assistência Social, criaram e regulamentaram a implantação do SUAS – Sistema 

Único da Assistência Social
3
, prevendo expressamente que o atendimento aos adolescentes 

infratores em cumprimento de medidas socioeducativas de meio aberto seriam de 

competência municipal e realizado no âmbito da assistência social, através dos CREAS – 

Centros de Referência Especializados de Assistência Social.  

No dia 08 de junho de 2006, o CONANDA - Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, aprovou o SINASE – Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo, hoje implementado pela Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, também 

estabelecendo expressamente que cabe aos municípios (item 4.1.5) instituir e manter um 

sistema de atendimento socioeducativo, incluindo a criação e manutenção de programas de 

atendimento para execução das medidas de meio aberto.  

O CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) é criado  no 

município de Rio das Ostras, em agosto de 2008, com o intuito de atender essas novas 

especificações, contando com seu plano de municipalização, implementado em 10 de outubro 

de 2008, aprovado em audiência pública na Câmara Municipal, que estrutura o 

acompanhamento das medidas no município e permite a aproximação da família no 

cumprimento da medida e o apoio ao adolescente, e a possibilidade de participação da 

sociedade civil na discussão da política pública de assistência social. O que sabemos, no 

poder local ainda se impõe como um desafio. 

O CREAS se define por uma instituição de caráter público da política de proteção 

social especial
4
, com abrangência municipal e tendo sua vinculação à política de Assistência 

                                                 
3
 O SUAS, criado em 2005, é um sistema nacional, caracterizado pela gestão compartilhada e 

cofinanciamento das ações pelos governos federal, estadual e municipal. O principal objetivo do SUAS é 

garantir o cumprimento das diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), de 1993.  A Lei Orgânica 

da Assistência Social regulamenta e amplia o conceito da assistência social como política pública de seguridade 

social, como garante a Constituição Federal de 1988.  
4
 A Proteção Social Básica tem como objetivo a prevenção, por meio do desenvolvimento de 

potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários  

A Proteção Social Especial tem por finalidade proteger de situações de risco as famílias e indivíduos cujos 

direitos tenham sido violados ou que já tenha ocorrido rompimento dos laços familiares e comunitários.  

A unidade executora das ações de Proteção Social Básica é o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS 

- e a unidade executora das ações de Proteção Social Especial é o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social - CREAS.  

Fonte:http://www.mesquita.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1529&Itemid=376#stha

sh.gt1g2PQK.dpuf. Acesso em: 17/07/13 
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Social e conta com sua Lei Orgânica específica (Lei 8.742 de 07/12/93), a LOAS.  

Por ser uma instituição da política de proteção social especial, o trabalho realizado na 

instituição não se restringe apenas aos adolescentes em conflito com a lei, destinando-se 

também a indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de 

abandono, maus-tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, situação de rua, de trabalho 

infantil, entre outros.   

 O foco de suas ações é direcionado para a família, na perspectiva de potencializar e 

fortalecer sua função protetiva. 

 Os usuários atendidos no município se caracterizam por:  

- crianças e adolescentes vítimas de abuso e/ou exploração sexual, negligência e/ou 

abandono; 

- idosos e pessoas com deficiência em situação de negligência e/ou abandono; 

- população em situação de rua. 

 

Quanto aos casos de adolescentes atendidos em cumprimento de medida 

socioeducativa, que é o foco dessa pesquisa, os objetivos de atendimento são: 

 

- Realizar acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento de 

medida socioeducativa, no âmbito da Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 

Comunidade. Sua inserção em outros serviços, programas socioassistencias e de 

políticas públicas setoriais; 

- Criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que 

visem à ruptura com a prática de ato infracional; 

- Contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de 

reflexão sobre as possibilidades de construção de autonomias; 

- Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo 

informacional e cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências; 

- Fortalecer a convivência familiar e comunitária. (RESOLUÇÃO nº 109, 

2009, p. 24) 

 

 

Nossa pesquisa busca delimitar o perfil dos adolescentes em conflito com a lei 

atendidos no CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social na cidade 

de Rio das Ostras, e juntamente compreender como vem sendo o movimento de aplicação das 

medidas socioeducativas em meio aberto no município. Realizamos pesquisa tendo como as 
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hipóteses deste trabalho, de que as medidas socioeducativas do município estavam sendo 

aplicadas predominantemente com seu caráter punitivo, contrário ao ECA, que prevê medidas 

socioeducativas para responsabilização do adolescente infrator, e que podem expressar um 

processo de criminalização da juventude pobre.  

A pesquisa quanti-qualitativa, teve como instrumento os registros institucionais, 

coletados nas fichas sociais, planos individuais de atendimento e dados institucionais
5
, 

processos e demais documentos referentes aos adolescentes que tiveram ingresso no CREAS, 

do período de sua implementação, em agosto de 2008, até dezembro de 2012, totalizando 60 

adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas em meio aberto no local.  

Deve-se esclarecer o recorte da pesquisa, pois os dados selecionados referem-se 

apenas ao cumprimento das medidas socioeducativas do meio aberto, incluindo-se liberdade 

assistida e prestação de serviço à comunidade, sendo essas as medidas originais ou referentes 

aos adolescentes advindos de outras medidas anteriores, privativas ou restritivas de liberdade. 

A pesquisa se dividiu em dois momentos, e teve a pesquisa quantitativa com o 

objetivo de realizar um levantamento para traçar o perfil dos adolescentes atendidos, em 

cumprimento de medida em meio aberto no município. 

O estudo qualitativo teve como fonte os processos dos adolescentes disponíveis na 

instituição e dados institucionais, com o objetivo de compreender e dimensionar a realidade 

de aplicação das medidas socioeducativas no município.  

Para isso, foi realizado esse estudo a partir da análise criteriosa de 14 processos dos 60 

adolescentes, dos quais tivemos acesso na instituição. A seleção destes processos ocorreu 

através dos seguintes critérios: 

Inicialmente, excluímos os casos que não obtinham processo ou ofício determinando a 

medida na instituição, ou que foram encaminhados erroneamente, pois pertenciam a outra 

Comarca.  

Em segundo lugar, selecionamos apenas os processos dos adolescentes que 

compareceram ao CREAS e cumpriram a medida socioeducativa determinada, o que nos 

                                                 
5
 Esses dados referem-se aos registros realizados pela psicóloga, pedagoga ou advogada nas folhas de evolução 

de atendimento dos adolescentes. 
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permitiria acesso a maiores informações sobre o adolescente e sua família por conta do 

acompanhamento realizado pela equipe técnica. 

Destaca-se que essa seleção eliminou parte significativa dos casos, restando apenas a 

adoção do critério final, que foi a seleção dos processos que apresentavam um embasamento 

ou argumentação sobre o ato infracional ou que sustentasse a aplicação da medida 

socioeducativa.  

Em suma, utilizamos esses critérios para a seleção dos processos, pois acreditamos que 

apenas com esse movimento poderíamos dimensionar a realidade de aplicação das medidas 

socioeducativas no município.  

 

 

3.1 - PERFIL DOS ADOLESCENTES NO CREAS-RO 

 

O perfil dos adolescentes pesquisados é composto por 93% do gênero masculino, 37% 

de negros e 38% de pardos
6
 e 73% com idade entre 16 e 18 anos. 

Esses dados revelam que o município está acompanhando os índices nacionais, que 

demonstram que dos 13.489 adolescentes privados de liberdade em 2004
7
, 94% dos jovens 

eram do gênero masculino, 60% negros e 76% entre 16 e 18 anos.  

Sobre a naturalidade dos adolescentes, nos deparamos com 58% deles nascidos na 

região que compreende
8
 Barra de São João, Rio das Ostras, Macaé, Campos, Casimiro de 

Abreu, Cabo Frio e Silva Jardim.  

Dos que residem no município de Rio das Ostras, são residentes de bairros pobres da 

cidade, 33 dos 60 adolescentes e suas famílias, conforme mostra o gráfico a seguir:  

                                                 
6
 Em relação à etnia dos adolescentes, destaca-se que os dados foram fornecidos pelos profissionais da 

instituição, não sendo auto declarados. 
7
 ANCED/FÓRUM DCA. Relatório sobre a situação dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. 

[Fortaleza], 2004. 
8
 É importante destacar que o Hospital Municipal foi inaugurado no município no ano de 2004 

ocasionando em muitos nascimentos e registros anteriores a essa data em cidades vizinhas. Devemos então 

considerar ao analisar os dados, que muitos dos adolescentes apesar de terem seus registros de nascimento 

oficialmente de outras cidades, sempre residiram com suas famílias no município de Rio das Ostras.  
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A coluna outros, compreende a adolescentes que residiam em outras cidades 

(Saquarema e Cabo Frio) e aos bairros da cidade de Rio das Ostras que não são caracterizados 

por bairros de residência de famílias pobres, como Aquarius, Centro e Recanto.  

Sobre o grau de instrução
9
 dos adolescentes identificamos que chegam basicamente ao 

ensino fundamental, conforme aponta o gráfico a seguir:  

 
É preciso pontuar que de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o 

período escolar obrigatório compreende o ensino fundamental, período em que os 

adolescentes em questão se iniciam no mercado de trabalho informal, por vezes abandonando 

o ensino e complementando uma renda que se torna necessária para a manutenção da família.  

Destaca-se que em uma comparação da idade com o período escolar, junto com os 

dados que apontam que 48 % dos adolescentes frequentavam a escola no momento da prática 

                                                 
9
 O grau de escolaridade está expresso pelo antigo modelo, pois foi o padrão que encontramos na maioria das 

fichas e registros. Hoje a organização do ensino fundamental divide-o em dois ciclos. O primeiro corresponde 

aos primeiros cinco anos, chamados anos iniciais, o segundo ciclo corresponde aos anos finais, equivalendo a: 

Classe de alfabetização (CA) = 1º ano, 1ª série = 2° ano,  2ª série = 3° ano,  3ª série = 4° ano,  4ª série = 5° ano,  

5ª série = 6° ano,  6ª série = 7° ano,  7ª série = 8° ano, 8ª série = 9° ano 
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do ato infracional, podemos apontar um possível atraso escolar, indicado pela baixa 

escolaridade demonstrada no gráfico acima, e também um abandono escolar por parte dos 

adolescentes.  

Com relação à inserção no mercado de trabalho, levantamos que 48% dos adolescentes 

realizavam alguma atividade laborativa contribuindo para a renda familiar, no momento da 

prática do ato infracional, e que 48% do total dos adolescentes frequentavam a escola no 

momento do ato, o que nos mostra que naquele momento, um pouco mais que a metade dos 

adolescentes tinha acesso ao ensino e também realizavam alguma atividade laborativa.  

Na sociedade atual com a redução do emprego e da estabilidade profissional, os 

adolescentes possuem mais dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, e por conta da 

precarização e da exigência do mercado por mão de obra qualificada, muitos se inserem no 

mercado de trabalho apenas pelo meio da informalidade, com vínculos instáveis e em 

condições precárias, quando o conseguem. 

Sobre as informações acerca da renda dessas famílias, cabe ressaltar que os valores são 

autodeclarados e se tornam limitados, pois foram coletados nas fichas sociais da instituição, 

onde não possui uma análise acerca da renda per capta das famílias.  

Tal fator dificulta a percepção da situação econômica dos jovens e suas famílias, 

porém foi possível identificar através do material pesquisado que 35% das famílias possuem 

renda até R$1.000,00 e 25% de R$1.000,00 a R$ 2.000,00, tendo apenas 5% com renda 

superior a esses valores. É importante ressaltar que 3% dessas famílias declaram que sua 

única renda é oriunda de benefícios sociais e 27% delas possuem acesso a benefícios 

vinculado a assistência social, em sua maioria vinculada a benefícios de transferência de 

renda
10

, o pode que demonstrar a situação de vulnerabilidade e precariedade.  

Todas essas informações nos demandam um olhar atento ao observar as 

particularidades do município, pois nos mostram que o perfil de adolescentes pesquisado, se 

caracteriza por adolescentes pertencentes a famílias residentes de bairros pobres e vulneráveis 

                                                 
10

 Benefícios declarados:  

Projeto Vencendo Barreiras municipal: 1   Benefício do Idoso municipal: 1 

Benefício de transferência de renda municipal Cartão do Bem Social: 7 

Programa Bolsa Família: 12 

Benefício de Prestação Continuada: 2 
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economicamente. Jovens com dificuldade no acesso
11

 e na conclusão do ensino ou que 

abandonaram os estudos e com uma inserção adiantada na vida laboral. Porém do total, um 

pouco mais que a metade tinha acesso ao ensino e realizava alguma atividade laborativa no 

momento do ato infracional.  

Relacionando com os dados coletados dos adolescentes durante o acompanhamento da 

equipe do CREAS, que visa a inserção escolar e profissionalização, vemos que 62% deles 

realizam alguma atividade laborativa, 59% na informalidade.   

Destaca-se que dos 35 adolescentes trabalhando na informalidade, 14 deles se 

declaram ajudantes de pedreiro, indicando a restrição e o acesso precário ao trabalho. São por 

atividades como a construção civil, que exigem pouca escolaridade e oferecem poucas 

garantias trabalhistas, pelos vínculos informais e precários, por onde adolescentes tem a 

oportunidade de ingresso no mercado de trabalho.  

Quanto à família dos adolescentes, pudemos coletar dados que demonstraram que 90% 

dos adolescentes residiam com a família. Com pais, companheiras ou parentes como 

responsáveis, destacando que apenas um adolescente não possuía nenhum vínculo familiar e 

residia no abrigo municipal.  

Quanto ao relacionamento, 18% dos adolescentes já se encontravam em um 

relacionamento estável, 20% se declararam namorando e 14% tinham filhos, o que destaca os 

vínculos familiares, afetivos e a construção da própria família vivida por alguns.  

Esses dados nos permite desmistificar o que é passado pelo senso comum, de que 

adolescentes envolvidos em atos infracionais não possuem vínculos familiares ou afetivos ou 

que são fruto de famílias “desestruturadas”, advindas do aumento de famílias monoparentais, 

pois 48% dos adolescentes pesquisados residem com ambos os pais.  

Esse discurso do senso comum que é associado à família mais vulnerável 

economicamente, a culpabiliza pela prática do ato infracional do filho e encobre e despolitiza 

a questão social
12

 presente na prática do ato infracional. Associa-se também a ideia de uma 

                                                 
11

 Dificuldade de acesso pelo número reduzido de vagas e de manutenção na escola pela adoção das 

mesmas da sistema do cancelamento de matrícula por faltas.  
12

 Entendemos questão social “como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista 

madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais 

amplamente social, enquanto a apropriação de seus frutos mantem-se privada, monopolizada por uma parte da 

sociedade. (...) Essa contradição fundamental da sociedade capitalista – entre o trabalho coletivo e a apropriação 

privada das condições e frutos de trabalho – está na origem do fato de que o desenvolvimento nesta sociedade 
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existência de um modelo familiar ideal a ser seguido, de acordo com padrões morais. 

(SZYMANSKI, 2005) 

É importante ressaltar esse aspecto considerando os princípios do ECA, como o 

princípio de brevidade, intervenção mínima restrita ao necessário para a realização dos 

objetivos da medida, e a prevalência da família na promoção de direitos e proteção da criança 

e do adolescente. As medidas socioeducativas aplicadas aos mesmos devem refletir esses 

princípios, de maneira a preservar o vínculo familiar e afetivo e a convivência social, 

comunitária e familiar.  

Do levantamento realizado sobre os atos infracionais praticados e as medidas 

socioeducativas aplicadas chegamos aos seguintes gráficos:  

 
 
13

 Legenda  

                                                                                                                                                         
redunda, de um lado, em uma enorme possibilidade de o homem ter acesso à natureza, à cultura, à ciência, 

enfim, desenvolver as forças produtivas do trabalho social; porém de outro lado e na sua contraface, faz crescer a 

distância entre a concentração/acumulação de capital e a produção crescente de miséria, da pauperização que 

atinge a maioria da população nos vários países, inclusive naqueles considerados “primeiro mundo”. 

IAMAMOTO (1999, p. 27) 

 
 
13

 ART. 70 DO CÓDIGO PENAL - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais 

crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas 

aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a 

ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no 

artigo; 
ART. 121 CÓDIGO PENAL - Matar alguém; 

ART. 129 CÓDIGO PENAL - Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem; 

ART. 155 CÓDIGO PENAL- Furto. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel; 

ART. 157 CÓDIGO PENAL - Roubo. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave 

ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 

resistência; 
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Compreendemos a partir da tabela acima que a maioria dos adolescentes envolvidos 

em atos infracionais, foram enquadrados pelos artigos 155 e 157, sendo 28 do total de 60. Em 

segundo lugar, com 16 adolescentes, aparece o envolvimento com drogas. Esses números 

demonstram a questão econômica e social presente por trás da prática do ato infracional. 

O tráfico de drogas pode se apresentar para esses jovens, com dificuldades de entrar e 

permanecer no mercado de trabalho, como uma alternativa de obtenção de recursos para o 

consumo e a atender as necessidades materiais impostas pela sociedade, não acessado pelo 

mercado de trabalho tanto formal como informal. (COSTA, 2005) 

Esses dados nos demostra e desmistifica o que é reproduzido pela mídia e que reforça 

a imagem de exclusão e busca legitimar ações como a da redução da maioridade penal. 

Através deles vemos que a prática do ato infracional se dá majoritariamente pela prática do 

crime contra o patrimônio, com pouco potencial ofensivo, e não pelo que nos é passado nas 

matérias dos jornais de que adolescentes cometem diariamente crimes hediondos, bárbaros e 

contra a vida e que devem ser detidos para que não sejam uma ameaça à sociedade.  

 

                                                                                                                                                         
ART. 180 CÓDIGO PENAL- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, 

coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte; 

ART. 28 DA LEI 11.434/06 - Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para 

consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; 

ART. 33 DA LEI 11.343/06 - Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à 

venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo 

ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar; 

ART. 14 DA LEI 10.826/03 - Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda 

que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou 

munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; 

ART. 12 A 18 DA LEI 10.826/03 - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Omissão de cautelal. Porte 

ilegal de arma de fogo de uso permitido. Disparo de arma de fogo. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso 

restrito. Comércio ilegal de arma de fogo. Tráfico internacional de arma de fogo; 

ART. 65 DA LEI 9.605/98 - Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano. 
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Dos 60 adolescentes, 13 obtiveram anteriormente ao deferimento da medida a ser 

aplicada, a medida de internação provisória e sete a de semiliberdade provisória.  

Ressalta-se que desses adolescentes apenas 3 receberam realmente medida de 

internação e 1 a de semiliberdade.  

Observamos a partir desses dados que as medidas privativas de liberdade aparecem em 

menor número, e que as medidas de restrição de liberdade, como a liberdade assistida e a 

prestação de serviço à comunidade vem sendo mais utilizadas.  

Esse dado se apresenta como um avanço em relação a outros estados, tendo como 

exemplo o estado de São Paulo, que concentra o maior número de adolescentes cumprindo 

medidas de internação no país
14

. Pode indicar também um avanço na implementação dos 

princípios do ECA no município, levando em consideração as medidas de internação em seu 

caráter de excepcionalidade e a aplicação de medidas que possibilitem envolvimento e 

participação da família e da comunidade na vida do adolescente.  

Entretanto ao acrescentar a essa análise dados sobre internação e semiliberdade 

provisórias, podemos concluir que mesmo com uma maior aplicação das medidas restritivas 

de liberdade, houve uma primeira intervenção punitiva, que se dá pelas internações 

provisórias e prevalece perante os direitos dos adolescentes e indo contra os princípios de 

excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento preconizado 

pelo ECA.  

Nota-se também a alta aplicabilidade da medida de liberdade assistida, totalizando 

25%, sendo a mais utilizada entre elas. Correlacionando-a com atos praticados ela vem sendo 

utilizada para os casos de furtos, roubos, envolvimento com drogas ilícitas, porte de arma, 

agressões, e também para progressões de outras medidas para o meio aberto, e confirmam 

“que a mesma vem sendo utilizada sem muitos critérios definidos, o que faz pensar que seu 

uso tem sido banalizado” SILVA (2011, p. 188).  

Devemos registrar também, que os adolescentes chegados e acompanhados pelo 

CREAS são advindos de medida inicial de LA e PSC, totalizando vinte e sete, como também 

se somam aos adolescentes que originalmente vieram de outras medidas e receberam 

abrandamento para o meio aberto, totalizando vinte e dois.   

                                                 
14

 Fonte: Levantamento Nacional do Atendimento Socioeducativo – 2010 – Estados / SDH / SNPDCA / Sinase 
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Destacamos com esse levantamento, três casos em que ocorreram violação dos direitos 

dos adolescentes com o prolongamento das medidas de internação provisória, que de acordo 

com o ECA em seu artigo 108, determina seu prazo máximo de 45 dias, onde registramos 

prolongamentos de 2 meses a até 8 meses
15

.  

Na questão da reincidência, a maioria conta com 63% dos adolescentes que não 

obtinham processo anterior e 10% eram reincidentes em práticas de atos infracionais.  

Com relação a outras informações, coletamos que 37% do número total (60 

adolescentes) se declaram usuários de drogas. Dos sessenta adolescentes, dezesseis se 

enquadram nos artigos que demonstram envolvimento com drogas ilícitas, cinco pelo uso, e 

onze pelo tráfico de substâncias.  

 De onze adolescentes enquadrados no art. 33 da Lei 11.434/06, como tráfico de 

substâncias, apenas seis se declaram usuários e todos receberam medidas privativas de 

liberdade. Dos cinco adolescentes enquadrados no art. 28 da Lei 11.434/06 todos receberam 

medidas socioeducativas restritivas de liberdade, em meio aberto e encaminhamento para 

tratamento anti-drogas na rede municipal. 

Podemos perceber a partir desses dados que vem ocorrendo uma descriminalização do 

uso de substâncias ilícitas no município, quando observamos que são oferecidas medidas mais 

brandas e alternativas aos usuários e o encarceramento e punição mais severa aos traficantes. 

No sentido de tentar delimitar outros direitos garantidos pelo ECA, como o acesso ao 

esporte, ao lazer e a importância dos mesmos no processo de formação das crianças e 

adolescentes, concluímos que 55% deles declaram praticar esportes. Dessa maioria, vinte e 

sete dos adolescentes declaram jogar futebol. Com referência aos espaços de lazer que 

frequentam, 62% declaram frequentar praias, 11% lan houses, e 8% academias. 

 Em suma, esses dados nos mostram os poucos espaços e possibilidade de acesso a 

atividades de lazer ainda públicos na cidade, pois apesar do futebol ser um dos esportes mais 

populares do país, pela ausência de outras atividades culturais, é o que se apresenta como 

alternativa, por não necessitar de muitos recursos como espaço físico próprio para o esporte. 

                                                 
15

 Dos três atrasos citados acima:  

Internação provisória determinada em 15/02, decisão de Liberdade Assistida em 15/11; 

Internação provisória determinada em 13/02, decisão de Liberdade Assistida em 08/04; 

Semiliberdade provisória determinada em 03/04, permanecendo na instituição por 2 meses.  
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De todo esse perfil, podemos evidenciar que a maioria dos adolescentes perpassa por 

uma realidade marcada pela desigualdade social, expressa pela dificuldade de acesso ao 

ensino, ao trabalho, à cultura e ao lazer, e traz o recorte de classe dos usuários do sistema de 

justiça da infância e adolescência. (SILVA, 2011) 

 

3.2 – AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: ALGUMAS EXPRESSÕES 

OBSERVADAS NO CREAS-RO 

 

Tivemos como objetivo principal na análise qualitativa dos quatorze processos 

selecionados, buscar pontuar os elementos que se destacam acerca da compreensão que juízes 

e promotores  obtinham sobre os adolescentes e sobre a finalidade das medidas 

socioeducativas aplicadas.  

Primeiramente trazemos para o debate o elemento central encontrado na análise dos 

processos, que é a tendência a uma lógica punitiva baseada na orientação do sistema criminal 

dos adultos. Em segundo lugar, destacamos os três movimentos da ação jurídica em relação 

ao ECA, e por fim, outros aspectos gerais observados que enriquecem nosso debate.  

Inicialmente, destaca-se aqui que estamos trabalhando e situando alguns aspectos e 

movimentos que podem indicar tendências no processo de compreensão da realidade e no que 

esse olhar direcionado embasa o juiz no processo de deferimento da medida aplicada.  

 

3.2.1 - A tendência à logica punitiva e moralizante 

 

Sistematizando essa compreensão, destacamos a observação de um elemento 

majoritário na leitura e análise dos processos, que se expressa de maneira articulada entre si, 

que caracterizam e indicam uma tendência a uma lógica de caráter punitivo na aplicação das 

medidas socioeducativas. Entendemos também que esse elemento se expressa nos três 

aspectos pontuados e que se articulam entre si.  

O primeiro, se expressa por uma orientação que nos parece baseada no sistema 

criminal, na compreensão do ato e no deferimento da medida, que indica um afastamento da 

lógica do sistema socioeducativo, para uma lógica unicamente punitiva. 
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Vemos que a ação do juiz está sendo majoritariamente orientada numa lógica do 

sistema criminal, pois o que embasa a aplicação da medida é a noção da gravidade ou não do 

ato infracional cometido. 

Por consequência, em segundo lugar, a partir da lógica e da compreensão dessa 

percepção de gravidade do ato, é onde se orienta a aplicação da medida mais ou menos 

severa. Se orienta então em uma prática muito similar ou próxima a lógica do sistema 

criminal e não socioeducativo. 

No terceiro e último aspecto é observado a utilização de um viés moralizante para a 

aplicação das medidas socioeducativas.  

Toda a sistematização acima nos demonstra o que entendemos enquanto tendência do 

sistema socioeducativo. 

Temos como primeiro aspecto, interligado em todos os seguintes, o que mostra que o 

sistema de aplicação das medidas socioeducativas aqui analisadas se baseiam em uma 

tendência da ação jurídica que se aproxima a logica da orientação do sistema criminal penal, 

se distanciando do sistema de proteção integral e de garantia de direitos implementado pelo 

ECA.  

[...] é com base na condição de sujeito de direitos que o adolescente vem 

sendo responsabilizado criminalmente, levado à condição de réu e passando a assumir 

plenamente seus direitos, deveres e responsabilidades penais no processo-crime, de 

acordo com os procedimentos e trâmites processuais do sistema. (SILVA, 2011, p. 

213) 

 

 

Esse aspecto se expressa nos trechos retirados dos processos e destacados abaixo:  

 

“No presente caso é preciso considerar que o delito foi praticado com grave ameaça à pessoa [...]” 

 

 “Nosso sistema penal define as infrações penais como de pequeno, médio e grave potencial ofensivo 

além dos chamados hediondos. Para os dois últimos, ou seja  crimes hediondos e de grave potencial ofensivo, 

em que há o emprego de violência ou grave ameaça, a regra é o encarceramento, enquanto nos demais devem ser 

aplicadas medidas alternativas. Assim tratando-se de ato infracional análogo ao delito de tráfico, infração 

equiparada a crime hediondo, é possível a medida socioeducativa de internação”. 

 

“Quanto ao adolescente I é primário[...]” 

 

“Ressalta-se ainda que, o que evidencia o periculum in mora, na situação focalizada, são os prováveis 

danos que a liberdade do representado possa causar, visto que é acentuadamente propenso a práticas 

delituosas, e, livre, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida”. 
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“[...] além de haver indícios suficientes de autoria delitiva e materialidade delitiva, é certo que tal 

medida se justifica[...]” 

 

 

Podemos observar a partir da análise desses trechos destacados que a orientação no 

sistema criminal não aparece apenas na utilização dos termos como crime, crime hediondo, 

delito ou a caracterização do adolescente por primário. 

Vemos que a orientação nesses casos foi similar à orientação do sistema criminal 

penal, embasando-se na materialidade dos fatos e equiparando os atos infracionais cometidos 

a crimes, sendo essa a argumentação jurídica da aplicação das medidas. 

Por vezes nos deparamos com situações, como os trechos acima retirados dos 

processos que nos mostram o sistema de atendimento socioeducativo ainda mais severo que o 

criminal penal dos adultos, pois: 

Nos adultos a privação de liberdade só pode ser aplicada diante de crimes que 

prevejam especificamente pena dessa natureza. A periculosidade é fator secundário na 

aplicação da punição e somente deve ser considerada para fins de medida de 

segurança, quando demonstrada a incapacidade do agente de responder por seus atos 

em razão de algum transtorno mental. Portanto, nem todo adulto imputável é sujeito a 

uma medida de segurança, sobretudo a uma pena de privação de liberdade, já que nem 

todas as “pessoas criminosas” são “perigosas”. Esse critério parece não ser válido para 

o adolescente, pois verifica-se que nos autos processuais esse sujeito é extremamente 

vulnerável ao recebimento da medida de internação, independentemente de ser 

considerado perigoso ou não, de ser primário ou não e de ter cometido um roubo ou 

latrocínio. (SILVA, 2011, p. 197) 

 

 

Podemos ver que a ação e a observação do juiz pela prática do ato infracional é 

orientada apenas na questão da gravidade e da materialidade dos fatos.  

Essa prática indica um distanciamento da legislação do ECA, que garante que as 

medidas socioeducativas a serem aplicadas devem ser de acordo com a capacidade do 

adolescente em cumpri-las, levando em conta as necessidades pedagógicas e a intervenção 

mínima ao necessário. Isso nos demonstra novamente uma aproximação ao sistema criminal e 

penal dos adultos.   

“Os problemas de saúde, bem como a situação familiar não podem servir de fundamento para que o 

adolescentes não cumpra a medida mais gravosa, que embora é também a que melhor se aplica ao caso”. 

“Vê-se que o adolescente possui antecedentes por atos infracionais considerados graves, demonstrando 

conduta e personalidade já bastante distorcidas”. 

 
“Internação provisória dos representados, uma vez que o ato infracional em comento foi praticado 

com grave ameaça contra a pessoa, preenchendo-se portanto, os requisitos contidos no art. 122 e seus incisos, da 

Lei 8.069/90. 
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Tendo-se certeza da materialidade e da autoria, não nos é permitido deixar de aplicar medida 

socioeducativa[...]”. 

 

Analisando os trechos acima podemos observar a tendência do deferimento da medida 

socioeducativa exclusivamente a partir da gravidade do ato infracional praticado e do grau de 

“periculosidade” do adolescente, não levando em consideração a capacidade do mesmo em 

cumpri-lá, ou a importância da participação da família e da comunidade na dimensão 

socioeducativa das medidas, assim como garantido no ECA pelo artigo 112, § 1, que 

determina que a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-

la, as circunstâncias e a gravidade da infração.   

Ao desconsiderar esse artigo, que orienta a aplicação das medidas socioeducativas, a 

partir de elementos que consideram a capacidade do adolescente em cumprir a medida, 

utilizando em última instancia medidas mais gravosas e respeitando os direitos individuais, há 

uma retirada do caráter socioeducativo e traz para a medida apenas o aspecto punitivo, onde 

se pensa que é de acordo com a materialidade e com o que percebem como grave no ato 

infracional praticado, que se indica a severidade da medida socioeducativa. 

A aplicação das medidas socioeducativas no município não vem se dando através da 

proteção da infância e da adolescência e a partir de um sistema de garantia de direitos e sim 

de uma primeira intervenção que é punitiva e repressiva desse segmento. Pensar que as 

justificas só se dão através da busca da materialidade dos fatos, gera uma lógica punitiva do 

sistema criminal, ao desconsiderar os elementos socioeducativos da formulação do  ECA. 

A partir dessa lógica de aplicação de medidas para os adolescentes centrada apenas na 

avaliação da periculosidade e dos atos infracionais cometidos, nos leva a refletir sobre o que 

de fato se alterou na operacionalização do atendimento aos adolescentes em conflito com a lei 

após a legislação do ECA, ou se ainda nos mantemos próximos ao funcionamento da cultura 

do Código de Menores. 

A análise desses trechos estaria nos demonstrando uma crença de que o aspecto 

educativo só se dá pela via da punição? Nos indica resquícios do antigo Código de Menores ? 

No segundo aspecto, identificamos a partir dos trechos abaixo, que é a noção de 

gravidade que orienta a aplicação de uma medida socioeducativa mais ou menos severa, e 

como elas aparecem como um recurso a fim de surgir um efeito pedagógico na vida do 

adolescente. 
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“As circunstâncias de apreensão em flagrante, somadas às informações até então colhidas acerca das 

condições pessoais do jovem, revelam, ao menos nesta oportunidade, seu completo desajuste social e indicam 

sua periculosidade e envolvimento com o tráfico pelo que necessita ter sua liberdade restringida, não apenas 

para a garantia da ordem pública, mas também para que não lhe seja transmitida a odiosa sensação de 

impunidade, que servirá de verdadeiro estímulo para volte a praticar atos infracionais, postura que vai de 

encontro ao objetivo maior, que é a sua ressocialização”.  

 
“[...] demonstra a necessidade de manutenção de estada na Instituição, a fim de que possa reeducar e 

refletir sobre a gravidade do ato praticado, impõem-se, como já explicitado, o seu retorno à Instituição até a data 

da audiência”. 

 

 “[...] visto ser necessário que os representados parem para pensar e sentir as consequências de sua 

prática infracional”.  

 

“Emerge dos autos que D H e D M são reincidentes por ato análogo ao tráfico de drogas, inclusive 

beneficiados anteriormente com medidas socioeducativas, as quais não alcançaram o resultado pretendido, vez 

que voltaram a praticar ato infracional, o que sinaliza a necessidade de uma atitude mais enérgica, para que 

surta o efeito pedagógico esperado, através de um acompanhamento mais sistemático em meio fechado”. 

 

“A LA ou a medida de semiliberdade não se adéquam ao presente caso, ao menos por ora, pois a 

internação acarretará para os adolescentes a necessidade de dar mais valor à família, à liberdade e à 

educação, afastando-os por um tempo, da situação em que encontram vivendo. Ressalta-se que o delito autoriza 

a internação pela gravidade e pelo uso de arma de fogo”. 

 

Entende-se a partir desse processo como as medidas socioeducativas vem sendo 

utilizadas com uma função de âmbito repressor, regulador e punitivo aos adolescentes em 

situação de conflito com a lei, se utilizando do encarceramento e do constrangimento com um 

objetivo “correcional” desses adolescentes considerados “desviados”. Esses adolescentes e 

suas famílias são encarados como o próprio motivo do ato infracional, se tornando uma 

questão individual e não social e econômica, onde:  

Então, o poder público cumpre a função repressora para, em nome da 

sociedade, proteger os bens, os interesses particulares (...). Esse manto de prevenção 

geral da ordem é o caráter prioritário da punição, que assume o propósito da 

reinserção social do indivíduo por meio de sua educação para respeitar os valores 

expressos em lei. A prevenção opera através da “neutralização” ou do afastamento do 

“delinquente” da sociedade. (SILVA, 2011 p. 132) 

 

 

Articulando com os dados do perfil dos adolescentes levantado, podemos também 

destacar como, mesmo com a aplicação de uma medida socioeducativa mais branda, ainda 

nessas situações há uma primeira intervenção que é punitiva e repressiva. 

Do total de 60 adolescentes, treze obtiveram anteriormente ao deferimento da medida, 

uma de internação provisória, e sete a de semiliberdade provisória. Ressalta-se que desses 

adolescentes apenas três receberam realmente medida de internação e apenas um a de 

semiliberdade.  

Nesse sentido a privação de liberdade tem sido implementada para segregar e 

punir o adolescente, numa demonstração à sociedade que houve responsabilização 
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penal. Em outras palavras, o ECA legitimou a continuidade das prisões para o 

adolescente. (SILVA, 2011, p. 197) 

 

 

Na avaliação da autora (SILVA, 2005), podemos concluir que as medidas 

socioeducativas aplicadas, com esse teor punitivo e repressivo, tem o objetivo de adequação 

do adolescente a um meio social e suas normas, tendo sua aplicação como uma defesa desse 

meio social, e não do adolescente e de seus direitos, representando um constrangimento e uma 

coerção, “uma pena que se justifica contra o crime, devendo ser punido como um exemplo 

social para não reincidir na prática do crime”. (SILVA, 2011, p.131) 

Elementos como as expressões da questão social presentes na prática do ato 

infracional, a proteção especial, “o sujeito de direito e o protagonismo juvenil sequer 

apareceram nesse processo socioeducativo, permanecendo o adolescente como objeto de 

intervenção jurídico-sociais”. (SARTÓRIO, ROSA, 2010, p. 571) 

Por fim, como terceiro e último aspecto, observados elementos de referência 

moralizantes para o embasamento das medidas socioeducativas, destacados a seguir:  

 “O fato de trabalhar embora louvável é uma boa desculpa para se afastar da escola e dos cursos 

profissionalizantes, levando a crer que o trabalho seria uma boa justificativa para a falta de educação, o que 

não pode ser admitido”. 

 

“Sobre o outro jovem, o caminho que vinha trilhando vinha sendo portanto o pior de todos.[...] Há 

muitos jovens sem família ou em situação de risco que possuem outra visão da vida e procuram sempre seguir o 

caminho da retidão”. 

 

“Nota-se no entanto um desvio grave de valores pela ausência de interesse em estudar”. 

 

“O ato infracional foi praticado para que, com os recursos obtidos, com a venda da res furtiva, os 

adolescentes adquirissem futilidades, tal qual uma peça de roupa nova - motivo fútil”.  

 

“Mais do que razoável, é necessário que ato infracional análogo a crime considerado hediondo conte 

como resposta socioeducativa condizente com o mal que produz, pois só assim estará sendo buscada a 

reconquista da dignidade do adolescente que está sem rumo e fora dos padrões normais de vida familiar 

[...] ” 

 

A leitura desses trechos nos indica a orientação dos processos a partir de elementos de 

caráter moral. Utilizar do aspecto moral na análise das medidas, viola a doutrina da proteção 

integral que entende o adolescente como um sujeito de direitos. Essa lógica se contrapõe ao 

direito do devido processo legal de acordo com orientações na legislação, que deve se basear 

em questões como a condição do cumprimento da medida e materialidade e não se basear nos 

valores morais e pessoais de quem as implementa.  

A moralização da conduta e a situação em que se encontrava o adolescente, a condição 

de vida social e econômica de precariedade, a dificuldade de acesso à educação, saúde, lazer, 
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cultura, não é considerada e isso está associado a uma tendência de individualização das 

expressões da questão social, que aponta um olhar que moraliza e culpabiliza o sujeito.  

O entendimento e o olhar acerca do “desvio de caráter ou de valores” do adolescente, 

apontando esses aspectos individualizantes e de culpabilização do indivíduo, desconsideram 

os aspectos sociais e a ausência do Estado nas políticas públicas, gerando uma despolitização 

da questão social e usando as medidas socioeducativas como uma “estratégia disciplinadora”. 

(SARTÓRIO, ROSA, 2010, p. 573) 

O que está orientando a ação, não é a condição de vida do sujeito, e sim o que o 

operador do direito entende como nocivo ou não para a sociedade e que tipos de prática 

entende como justificáveis ou injustificáveis. A orientação que embasa a aplicação dessa 

medida e olhar sobre essa realidade não é uma percepção crítica da situação de vida em que 

esse sujeito esta submetido, e sim um olhar que desconsidera as situações de violações de 

direito e as precariedades de condição de vida que esses adolescentes vem sofrendo ao longo 

da vida, dando campo para o julgamento moral e a despolitização da questão social.  

Em suma, buscamos aqui registrar o aspecto punitivo presente nas medidas 

socioeducativas aplicadas no município. Essa lógica punitiva vem se expressando a partir 

tanto da compreensão da situação provocada pelo adolescente tanto pela medida 

socioeducativa aplicada.  

No entanto podemos citar um processo que se destaca pois que explicita a dimensão 

socioeducativa da medida aplicada, e considera fatores garantidos na legislação atual, com o 

intuito da proteção integral e a participação e o apoio da família e da sociedade, como 

trazemos abaixo: 

“Quanto à natureza das medidas socioeducativas, é preciso mencionar que o caráter punitivo não é 

essencial, embora esteja presente, como em qualquer forma de sanção. A finalidade primordial é pedagógica. As 

medidas socioeducativas devem conscientizar o adolescente da prática do ilícito e procurar afastá-lo da atividade 

criminosa, com o apoio da família e da sociedade.  

 

A verificação da medida mais adequada é atividade complexa, que envolve a análise da situação na qual 

o adolescente está inserido. Deve-se também, considerar que o adolescente é um indivíduo em desenvolvimento, 

tanto físico quanto intelectual. [...] 
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[...] Com efeito, a medida de semiliberdade é a que mais se adequa ao fato, tendo em vista que permite 

um acompanhamento diário das atividades do adolescente, sem alijá-lo completamente do convívio familiar e 

das atividades externas. 

 

 

Nesse processo, observamos de forma clara como o ECA embasa a compreensão do 

ato e orienta a aplicação da medida socioeducativa.  

Portanto podemos perceber, nesse processo que se excede dos demais, a orientação em 

uma lógica da proteção de um sujeito em formação, que pensa uma intervenção que respeite 

esse processo. A intervenção do poder publico se deu na medida da garantia de direitos, 

caminhando em uma lógica contrária ao aspecto da punição. 

 

3.2.2 – A referência ao ECA nos processos  

 

A partir dessa tendência à lógica punitiva de orientação no sistema criminal, pudemos 

observar o que identificamos como movimentos da ação jurídica nos processos que fazem 

referência ao ECA, e como ele se situa.  

O primeiro movimento se caracteriza pelo ECA sendo referenciado e utilizado 

majoritariamente apenas no caso de justificativa para o abrandamento da medida. Caracteriza-

se no momento de avaliação para abrandamento da medida mais severa determinada pelo juiz, 

não sendo considerado no primeiro momento de deferimento da medida inicial.  

O segundo movimento identifica uma primazia da dimensão punitiva das medidas, 

mesmo ao se referenciar ao ECA e seus princípios. 

O terceiro movimento se caracteriza em uma excepcionalidade, que é a aplicação de 

uma medida em seu caráter educativo, assim como previsto na legislação.  

A partir desse primeiro movimento identificamos no estudo dos processos no 

momento de avaliação para abrandamento da medida, o seguinte trecho:  

 “Submeto o representado a MSE de LA e à MSE de PSC de modo a não prejudicar a frequência escolar 

ou a jornada normal de trabalho, nos termos do art. 112, III c/c art. 117, ambos da lei 8.069/90. E tais medidas 

deverão ser cumuladas com as medidas protetivas de matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento de 

ensino, inclusão em programa comunitário de auxílio à família e ao adolescente, tratamento psicológico e 

tratamento toxicológico.” 
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Nesse momento de avaliação para progressão da medida, há a referência e leva-se em 

consideração as orientações do ECA, porém vemos que essa compreensão de garantia de 

direitos, com inclusão escolar e à programa social não é observada ou considerada no 

momento inicial do deferimento da medida mais severa pelo juiz, como podemos ver em 

outro exemplo: 

 “Nota-se que os adolescentes, ouvidos pelo Juízo nesta audiência, demonstraram boa articulação e 

arrependimento pelo ato praticado. O parecer da equipe técnica quanto ao adolescente é favorável à progressão 

da medida tendo por base comportamento, investimento da família e o fato de ser a primeira passagem”. 

 

Nesse trecho, a progressão da medida baseia-se novamente no ECA, levando em 

consideração a primeira passagem do adolescente no sistema socioeducativo, questões que 

não pudemos ver observadas no deferimento da medida inicial.  

Observamos então, que o ECA é utilizado majoritariamente nos casos de 

abrandamento da medida socioeducativa, após o período de aplicação e o cumprimento da 

mesma. Serve como base e justificativa apenas para a progressão da medida, juntamente com 

as observações sobre educação, trabalho, arrependimento do adolescente e relatório de 

acompanhamento da equipe técnica.  

Esse movimento nos chama a atenção, pois há o conhecimento da legislação pelos 

operadores desse sistema, porque ela é utilizada e serve de embasamento para o abrandamento 

da medida, no momento de avaliação da medida mais severa cumprida pelo adolescente. 

Se a legislação é utilizada nesse momento de avaliação, porque não o é para o 

deferimento da medida inicial ? 

 O segundo movimento observado em relação ao ECA, é que mesmo ao se fazer 

referência a essa legislação e sua dimensão educativa, pode se identificar a primazia da 

dimensão punitiva nos processos, como nos trechos a seguir: 

 “A medida socioeducativa tem a finalidade principal de retirar os adolescentes do caminho no qual se 

encontram. A finalidade é retributiva e educativa, devendo ser necessário que os adolescentes reflitam sobre o 

ato e procurem modificar seu comportamento[...]. É certo que a internação é medida drástica, e o afastamento 

familiar é medida dura, mas no presente caso se afigura a melhor opção, a fim de que no futuro, o jovem 

venha dar valor a sua liberdade e ao seu futuro”.  
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Identificamos, que dialoga-se com a intenção do ECA, pois ocorre a apresentação da 

legislação no corpo do processo, reconhecendo a particularidade e especificidade do sistema 

de garantias de direitos, mas mesmo assim sua ação expressa uma orientação punitiva. 

Mesmo ao fazer referência à legislação, isso não é o suficiente para embasar uma 

medida na dimensão socioeducativa. O que embasa e tem como orientação a ser aplicada, é a 

primazia da dimensão punitiva, ao ser levada em consideração para a condução do processo 

pelos juízes e promotores apenas a materialidade e a gravidade dos fatos, havendo uma 

desconsideração da legislação apresentada pelos mesmos.  

Fica reconhecido o previsto pelo ECA e pelo seu sistema protetivo, porém o que 

orienta mesmo assim é a materialidade dos fatos, trazendo a dimensão punitiva como 

essencial à educação desse adolescente.  Presenciamos a partir disso no município uma 

tendência de que o primeiro momento de aplicação das medidas socioeducativas é de 

aproximação ao sistema criminal e penal dos adultos, com seu caráter punitivo correcional e 

repressivo.  

No terceiro e último movimento, observamos o ECA sendo utilizado na aplicação da 

medida em seu caráter educativo, a fim de garantir aos adolescentes seus direitos, como 

sujeito em formação e em desenvolvimento de suas capacidades e levando em consideração a 

condição de excepcionalidade das medidas privativas de liberdade, como nos trechos abaixo:  

“Ainda que se reconheça que o ato infracional análogo ao crime de roubo seja extremamente grave, tal 

fato, por si só, não é suficiente para a imposição da medida socioeducativa de internação, bem como da 

semiliberdade, como quer o órgão ministerial, as quais pressupõe a reiteração no cometimento de outras 

infrações graves, nos termos do art. 122, II, do ECA”. 

 

 “Por esta razão, a medida de semiliberdade se figura inapropriada na medida em que manterá o 

adolescente longe da família e do apoio do conselho, sendo certo que a liberdade assistida também lhe trará os 

mesmos benefícios”. 

 

“A verificação da medida mais adequada é atividade complexa, que envolve a análise da situação na 

qual o adolescente está inserido. Deve-se também, considerar que o adolescente é um indivíduo em 

desenvolvimento, tanto físico quanto intelectual. Com efeito, a medida de semiliberdade é a que mais se adequa 

ao fato, tendo em vista que permite um acompanhamento diário das atividades do adolescente, sem alijá-lo 

completamente do convívio familiar e das atividades externas”. 

 

Esse trecho expressa uma tendência de movimento que dialoga com o ECA, e que a 

legislação orienta as ações nos termos da medida e de sua aplicação. Identifica-se um 
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movimento em que se resgata a legislação para justificar a dimensão socioeducativa para a 

aplicação da medida. 

Destacamos que esse processo se apresenta como uma excepcionalidade, mas nos 

mostra que existem ações do judiciário no município que se orientam nessa lógica não 

punitiva e socioeducativa. 

Concluímos a partir desses movimentos que podemos encontrar momentos em que 

observamos a legislação sendo compreendida no sentido de um sistema de garantia de 

direitos, oferecendo a proteção integral garantida na lei. Também sendo utilizada para o 

controle social dos adolescentes, como mecanismo legal pautado na repressão e resguardando 

o interesse da classe dominante de criminalização, punição, e exclusão de adolescentes 

pertencentes a famílias pobres.  

 

3.2.3 – Sobre trabalho, educação, família, drogas e a importância das equipes 

técnicas no processo de abrandamento das medidas 

 

Com referência a outros aspectos importantes a serem destacados na pesquisa, 

observamos referências em relação à família, educação e trabalho, drogas e importância da 

equipe técnica no abrandamento das medidas socioeducativas. 

Acerca da importância da participação da família na vida dos adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas, destaca-se alguns trechos observados pelos 

promotores e juízes em relação às famílias dos adolescentes nos processos. 

Na primeira linha de pensamento há uma valorização da família, que se expressa nos 

trechos a seguir: 

“Quanto ao adolescente I é primário e conta com respaldo familiar adequado ao processo de 

ressocialização, face que compreendo que as medidas de LA e PSC encerram a melhor forma de atingir os fins 

pedagógicos almejados, bem como a reprimenda adequada”. 

 

[...] “a liberdade assistida não depende apenas dos técnicos, mas principalmente da atitude dos pais no 

controle do comportamento do seu filho ainda menor”. 
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Esses destaques realizados pelo juiz valorizam o respaldo familiar e a participação na 

vida do adolescente e do cumprimento da medida.  

Ela é ressaltada também para compor uma justificativa de medida mais branda, pois 

esse respaldo é que oferece o apoio necessário ao adolescente no cumprimento da medida 

indicada.  

Na segunda linha de pensamento há uma compreensão da família em seu caráter 

moral, que a qualifica em adequada ou não a oferecer um respaldo a esse adolescente, como 

nos trechos abaixo:  

“Os responsáveis não tem qualquer controle sobre os adolescentes, que reconhecidamente estão 

sempre acompanhados de indivíduos envolvidos com a delinquência”. 

 

“No presente caso nota-se que a família é presente e o ato não foi motivado por qualquer necessidade 

elementar. Nota-se no entanto um desvio grave de valores pela ausência de interesse em estudar. A família 

embora presente não conseguiu dar sustentação valorativa maior ao adolescente de forma que este se 

imiscuiu  na atividade criminosa”.  

 

Essa linha de pensamento pontuada em relação à família é o viés que a responsabiliza 

e culpabiliza, indicam uma compreensão da desestruturação da família e a falta de controle da 

mesma sobre os seus filhos, sendo considerada a causa da prática do ato infracional, ou como 

denominado acima, a causa para “imiscuir na atividade criminosa”.  

Essa linha de pensamento pontuada em relação à família é o viés que a responsabiliza 

e culpabiliza, indicam uma compreensão da desestruturação da família e a falta de controle da 

mesma sobre os seus filhos, sendo considerada a causa da prática do ato infracional, ou como 

denominado acima, a causa para “imiscuir na atividade criminosa”.  

Destaco ainda, que mesmo nos primeiros trechos que a família é observada como 

positiva para o acompanhamento ao adolescente e o cumprimento da medida, ainda é ao 

mesmo tempo observado o caráter de valorização moral nessas declarações, pois qualifica a 

família como sendo adequada ou não a oferecer uma criação considerada “digna” aos padrões 

morais.  

A ideia de desestruturação e responsabilização pela prática do ato infracional, se 

associa a ideia de que exista um padrão moral ideal de família a ser seguido e “a família sofre 
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o estigma de não haver cumprido sua função de educadora, taxada de “incompetente” para 

educar futuros cidadãos”. (SILVA 2011, p.214). 

Esse discurso desqualifica e despolitiza a compreensão da questão social, a 

individualizando e naturalizando.  

A naturalização das relações sociais acompanha a noção de “impotência dos sujeitos e 

protagonistas sociais em face dos rumos do desenvolvimento da sociedade” e compreende o 

ser social em uma “esfera moral”. (NETTO, 2006, p.45)  

Segundo Netto (2006, p. 50), “a passagem da moralização da sociedade à 

individualização dos problemas sociais” é característica de consolidação da ordem 

monopólica do capital. Programa seu discurso tratando os “problemas sociais” como 

problemas individuais, propondo sua “solução” nessa mesma esfera, com “induções 

comportamentais sobre o sujeito”, tomando a questão da ordem para legitimar o controle 

social e o “disciplinamento psicossocial dos indivíduos excluídos” a essa ordem proposta pela 

hegemonia.  

Em relação ao trabalho e à educação, pudemos observar que esses aspectos são 

levados em consideração geralmente associados na aplicação da medida socioeducativa pelos 

juízes a partir de duas perspectivas.  

O primeiro vê o trabalho e o estudo como uma forma de valorizar o adolescente e o 

seu esforço a partir dessa prática, podendo haver um abrandamento da medida, como 

destacado nos trechos:  

“De acordo com relatórios sociais, é um jovem afetuoso, disciplinado e participativo. Nota-se ainda, que 

é trabalhador e estudante, conforme documentos apresentados”.  

 

“Tendo em vista que se trata de ato infracional análogo a crime contra o patrimônio, é suficiente a 

aplicação da MSE de PSC a fim de que o adolescente possa, a partir do trabalho dar valor à dignidade de sua 

liberdade e de seu esforço”. 

 

O segundo avalia de uma forma negativa ou até punitiva o adolescente que não realiza 

alguma atividade laborativa, pois compreende que a partir do trabalho há uma forma de 

educação de cidadãos, conforme se observa no trecho a seguir: 

 “Cabe salientar que os adolescentes, não estão inseridos na rede de ensino ou no mercado formal de 

trabalho e praticaram o delito por motivo fútil (custear o uso de entorpecente)”. 
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Porém essas duas avaliações feitas pelo juiz desconsideram as dificuldades que os 

adolescentes têm de ingressar ou permanecer no mercado de trabalho por várias questões, 

como o baixo grau de instrução, o desemprego e a precarização das relações trabalhistas e o 

culpabiliza e criminaliza pela não realização de tal atividade. 

É importante enfatizar que o aspecto da escola e do trabalho foram observados nos 

processos majoritariamente no momento de avaliação da medida, após o período de 

cumprimento, sendo valorizado e servindo como uma das justificativas para a progressão e o 

abrandamento e da medida.  

A questão do encaminhamento ao trabalho, referentes aos adolescentes pertencentes a 

famílias pobres e muitas vezes excluídos do mercado, por conta da pouca oferta e da baixa 

qualificação se torna dificultada, porém não é considerada nos processos, pois essa é uma 

questão já internalizada e reproduzida nas relações sociais.  

O encaminhamento e a imposição do adolescente pobre a uma atividade laborativa é 

herança histórica de uma ideologia de um processo de normatização e disciplinamento através 

do trabalho, visto como um “agente reabilitador” e “única alternativa para a juventude pobre”. 

(BATISTA 2003) 

Outro aspecto que se destaca na leitura em relação ao ato infracional é o envolvimento 

com drogas, principalmente pela relação dos adolescentes com o tráfico, como visto abaixo: 

“Assim tratando-se de ato infracional análogo ao delito de tráfico, infração equipada a crime 

hediondo, é possível a medida socioeducativa de internação”. 

 

“O tráfico de entorpecentes é infração gravíssima e hedionda, por expressa previsão constitucional. 

Analogamente, o adolescente que se entrega a esse tipo de prática deve receber o regime inicial de internação 

para evitar não só a intranquilidade social como para promover, com eficácia, a medida socioeducativa mais 

proveitosa para sua melhor formação”. 

 

 

Levando-se em consideração as dificuldades de inclusão no mercado de trabalho pelos 

adolescentes pelas razões vistas acima, como a precariedade das relações trabalhistas e o 

desemprego estrutural, o tráfico por muitas vezes se apresenta aos mesmos como um meio de 

fonte de renda, tanto para o consumo, como para acesso a recursos materiais, necessários ou 

impostos pela sociedade de consumo, não acessado pelo meio do trabalho. (COSTA, 2005) 

Identificamos também com esses trechos a associação da imagem do tráfico a uma 

atividade hedionda, e violenta que articula “o discurso moral na perspectiva da diferenciação 

(traficante X usuário)”. ZACCONE (2007, p.119) 
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A questão das drogas revela ainda, de forma explícita, duas políticas 

criminais distintas na era do capitalismo tardio. De um lado consumidores de drogas e 

mercadorias, do outro os excluídos do mercado, aqueles que só podem acessar o 

consumo através das atividades ilegais [...] Para os primeiros, penas alternativas e 

institutos despenalizadores, já para os excluídos da era do consumo, penas elevadas e 

restrição das liberdades individuais. Nunca a “ideologia da diferenciação”, que separa 

usuários de traficantes, esteve tão bem definida, oferecendo aos consumidores 

tratamento médico (ainda que compulsivo) e, aos traficantes, longas privações de 

liberdade ou execuções sumárias. (ZACCONE, 2007, p. 129) 

 

 

Relacionando o trecho acima com dados coletados para a construção do perfil dos 

adolescentes, podemos destacar que 37% do número total (60 adolescentes) se declaram 

usuários de drogas, e como utilizado anteriormente em referência ao perfil, todos os 

adolescentes enquadrados no art. 28 como usuários, receberam encaminhamento para 

tratamento anti-drogas e todos os enquadrados no art. 33 de tráfico, receberam medidas 

privativas de liberdade.  

Podemos apontar com o acréscimo desses dados a confirmação da tendência apontada 

por Zaccone (2007), que especifica uma aplicação de medidas de punição mais severas para o 

tráfico, que vem sendo entendido como atividade hedionda, e medidas mais brandas com 

alternativas descriminalizantes e médicas para o usuário, acarretando numa distinção entre 

consumidores e traficantes. 

Ainda no debate do autor, podemos observar o recorte de classe desses adolescentes 

sujeitos a aplicação das medidas socioeducativas pelo envolvimento com drogas, sendo que 

apenas “os mais vulneráveis” estão “sujeitos a serem observados e detidos, recaindo sobre 

eles toda a carga agressiva da sociedade”. (ZACCONE, 2007, p.60)  

É importante ressaltar que esse recorte socioeconômico e essa seletividade já se 

iniciam pela primeira abordagem policial, que ao trabalhar para o sistema judicial capta e tem 

a primeira intervenção sobre esse adolescente, que pode ser considerado usuário ou traficante, 

por sua condição social, inserção no mercado de trabalho e outras questões morais.  

 O último aspecto observado na pesquisa foi a importância da equipe técnica no 

abrandamento das medidas socioeducativas. 

 “Considerando o teor do laudo relativo ao adolescente na Instituição DEGASE, verifica-se que pela 

análise técnica o adolescente começa a tomar conhecimento da gravidade da situação em que se envolveu, 

denotando ao Magistrado possibilidade de regressão da medida provisória para liberdade assistida provisória, na 

medida em que em princípio o objetivo da semiliberdade parece alcançado”. 
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“O parecer da equipe técnica quanto ao adolescente é favorável à progressão da medida tendo por base 

comportamento, investimento da família e o fato de ser a primeira passagem”. 

 

 

“Apesar de os profissionais não terem “voz” jurídica no processo, têm uma atuação 

direta, importante e significativa junto aos adolescentes que cumprem medidas em meio 

aberto ou fechado”, pois possuem uma “interlocução” com os operadores do sistema judicial. 

(SILVA, 2011, p. 218)  

Fica observado nesse aspecto, a importância da equipe técnica no que se refere à 

participação no acompanhamento e avaliação da medida cumprida, servindo como referência 

principal para o abrandamento da mesma. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho, discutimos acerca da história das políticas de atendimento direcionadas 

às crianças e adolescentes no Brasil, a construção e as mudanças legais e reais trazidas pelo 

ECA. 

Pudemos apreender como o ECA e os novos direitos a esses segmento vem se 

implementando no município. Compreendemos sobre o processo de aplicação das medidas 

socioeducativas e o perfil bem específico de adolescentes, residentes de bairros pobres, com 

dificuldade de ingresso e/ou conclusão do ensino, inserção precoce no mercado de trabalho e 

com dificuldades de acesso ao lazer, que são atendidos por esse sistema socioeducativo.  

Durante essas analises ocorreram diversos dificultadores, como alguns elementos que 

não foram possíveis de ser mais trabalhados ou articulados na pesquisa documental, pelo 

tempo, falta de informação nos processos ou nas fichas pesquisadas, como a delimitação da 

renda per capta das famílias para uma maior percepção de sua realidade socioeconômica, e 

sua relação a outros aspectos relevantes, como a associação ao tráfico ou uso de drogas. 

Outra dificuldade se deu a respeito dos dados nacionais e estaduais, onde não se 

encontram muitas informações sobre os adolescentes em cumprimento de medidas em meio 

aberto, para relacioná-las com os dados municipais. 

Porém, a partir de toda a análise que foi possível de ser realizada nesse trabalho, 

bibliográfica, teórica e documental, observamos a história da implementação das políticas de 

atendimento a esse segmento, e como no princípio essas iniciativas de caráter assistencialista, 

realizadas quase que exclusivamente pela Igreja, se direcionavam para as crianças e 

adolescentes pobres, até se tornarem de responsabilidade do Estado.  

Delimitamos como as primeiras intervenções em relação a esse segmento foram 

criminalizantes e se deram pelo meio repressivo, não diferenciando a punição das crianças e 

adolescentes da dos adultos.  

Como a abolição da escravatura e o aumento das pessoas nas cidades sem capacidade 

de reprodução, e a necessidade da reconfiguração das relações de trabalho, influenciam na 

associação desse segmento à criminalidade. E como a partir desse movimento, o Estado na 
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função de assumir o controle dessa população pobre e marginalizada, age no sentido de 

reprimir e criminalizar esse segmento, associando situações de “vagabundagem” e práticas 

culturais dessa população ao crime, tomando o papel central na “correção” de jovens 

“delinquentes” pelo meio da repressão, punição e do trabalho.  

Vimos a legislação tomar forma para um sistema específico de responsabilidade penal 

para esse segmento de crianças e adolescentes, diferenciado dos adultos. E como esse sistema 

de atendimento, se configurou não diferenciando situações da prática do “delito”, das de 

privação material e pobreza, consideradas “abandono moral”. Instituindo–se a então 

denominada “situação irregular” e legitimando o encarceramento de crianças e adolescentes 

pobres. 

Como a sociedade organizada em busca de direitos sociais, impulsiona e participa na 

construção da Constituição Federal de 1988, se concretizando no dispositivo legal de 

implementação dos direitos das crianças e adolescentes, e inspirando a criação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

Assinalamos que o Estatuto além de reconhecer direitos, instituiu a Doutrina da 

Proteção Integral, reconhecendo a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento em que 

as crianças e adolescentes se encontram, e suprimindo com “situação irregular”, diferenciando 

as situações de violações de direitos, como as privações materiais, das de prática de ato 

infracional e os diferenciando pelas medidas de proteção nos primeiros casos e medidas 

socioeducativas para o segundo.  

Finalmente, pudemos alcançar, como um dispositivo legal como o ECA, apesar de 

implementar diversas mudanças, não tem sua aplicação integral na realidade e como esses 

dispositivos dependem de fatores culturais, econômicos, sociais, entre outros para sua real 

efetivação.   

A partir do perfil específico de adolescentes pertencentes a famílias pobres, como 

alvos da tutela do Estado desde o primeiro Código de Menores e a não modificação da 

atuação do mesmo em referência a esse segmento no decorrer da história e da implementação 

de novas políticas, legislações e direitos sociais, pudemos desvelar a tendência ao aspecto 

punitivo que ainda permanece nas medidas socioeducativas nos dias atuais. E o judiciário, 

como implementador dessa política de atendimento, incorpora esse discurso punitivo, 

dispensando ou desconsiderando uma análise acerca dos direitos sociais violados desses 
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adolescentes e de privações diárias ao longo de suas vidas. Movimentos esses que 

desconsideram e despolitizam a questão social e marcam a responsabilização, 

individualização e a tendência de criminalização da pobreza. 

Pudemos trazer acerca da realidade do município, como vem ocorrendo a aplicação 

das medidas socioeducativas pelo judiciário, identificando sua atuação por uma lógica de 

tendência punitiva e criminal em detrimento de uma ação socioeducativa. E como baseando-

se na busca apenas da noção de gravidade, materialidade dos fatos e questões de ordem moral 

para a aplicação das medidas, há um distanciamento do sistema de proteção integral instituído 

pelo ECA e uma aproximação de um sistema de orientação penal criminal, conferindo na 

punição, um recurso a fim de surgir um efeito pedagógico e utilizando o constrangimento 

como objetivo “correcional”. 

Apreendemos dos executores dessa política em atuação, reconhecem o ECA e seus 

princípios fundamentais, porém os utilizam apenas para justificativas de abrandamento das 

medidas mais severas, demonstrando uma primeira intervenção punitiva e repressiva aos 

adolescentes em conflito com a lei, desconsiderando no primeiro momento não só a 

legislação, como a condição de vida e de cumprimento da medida pelo adolescente.    

Por fim, observamos como vem sendo a compreensão do judiciário em referência a 

família e a culpabilização das mesmas em relação à prática do ato infracional, a associação do 

trabalho e da inserção no ensino a uma valoração moral, o tratamento aos adolescentes 

envolvidos com drogas e a importância da equipe técnica no acompanhamento do 

cumprimento da medida.  

Acredito que a discussão sobre esse segmento não se esgota nessa pesquisa, ela se 

concretiza em apenas uma parte, e aponta diversas questões que merecem destaque e 

aprofundamento em pesquisas seguintes. 

Algumas das categorias pertinentes para análise em próximas pesquisas se expressam 

pelas dificuldades de acesso e as constantes violações de direitos e privações sofridas por 

esses adolescentes em seu cotidiano, não possibilitando o desenvolvimento de suas 

habilidades e potencialidades para a vida adulta e as tendências de criminalização da pobreza 

que se expressam no atendimento a esses adolescentes. O papel central da mídia na 

estigmatização desses adolescentes como “delinquentes”, capazes de cometer atrocidades se 

não forem excluídos, presos e retirados do convívio social, que gera o medo social e a 
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legitimação da punição cada vez mais severa e discursos como o da redução da maioridade 

penal. O conceito de seletividade que se passa pelo judiciário e como ele tem o seu início na 

atividade policial e, principalmente, a centralidade da sociedade capitalista de “adoração” e 

estímulo incessante ao consumo, na prática do ato infracional pelos adolescentes excluídos do 

mercado de trabalho formal ou informal.  

Com esse esforço espero ter contribuído para a continuidade de pesquisas e 

aprofundamentos teóricos nessa área e com uma maior compreensão da realidade no 

município, qualificando ainda mais o atendimento a esses adolescentes no CREAS - RO.  
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Pesquisa de perfil dos adolescentes atendidos pelo CREAS – RO 
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13 dos adolescentes obtiveram internação provisória 
7 obtiveram semiliberdade provisória 
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dos 33 adolescente que praticam esporte, 27 declaram jogar futebol 
 

 
 

 
 

Outros Bairros: Aquarius, Tamoios (pertencem a Cabo Frio), Operário, Liberdade, Cláudio 

Ribeiro, Recanto, Centro, Cidade Beiramar, Palmital  

Outros: Saquarema, Abrigo de Rio das Ostras  


