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[...] As crianças têm direitos e nós a obrigação, 

de oferecer atendimento e especial atenção pra 

que ninguém sofra abuso crueldade ou opressão, 

nem seja submetido a qualquer exploração. A 

família e a sociedade e estado e a união, todos 

são responsáveis por essa proteção, porém se a 

criança erra comete uma transgressão, o castigo 

com violência não é a melhor solução.  Está pro-

vado e comprovado, não há por que duvidar, o 

ser humano que erra pode voltar acertar. Nós 

temos tantos direitos, até o direito de errar, o mi-

lagre da existência é a gente poder mudar. Cri-

anças e adolescentes só poderão ser felizes se 

crescerem sem traumas sem cortes sem cicatri-

zes, se os pais tiverem trabalho, justiça e digni-

dade ensinarão aos seus filhos o amor e a liber-

dade. Ser livre é crescer com fé, com alegria e 

esperança, é saber olhar o mundo com os olhos 

de criança. A lei é linda porque sem lei não há li-

berdade, sem liberdade não podem existir felici-

dade.  A liberdade não é fazer o que se pretende, 

ser livre é cumprir a lei, assim a gente se enten-

de. Crianças e adolescentes merecem ser respei-

tados para que todos tenham seus sonhos reali-

zados. 

 

Eliakin Rufino 



 

 

RESUMO  

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como principal objetivo pensar a realidade 

das famílias e dos adolescentes que estão em cumprimento de Medida Socioeducativa no 

Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD/Campos), a partir 

de análises das expressões da questão social materializadas na vida dos mesmos.  Como 

fontes este trabalho parte da pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental, a fim de traçar 

uma abordagem histórica e teórica que permitisse compreender a realidade dos 

adolescentes/jovens, suas famílias e o Estado como responsável pelas políticas sociais e 

públicas. Através da experiência do Estágio Curricular em Serviço Social, foi possível 

verificar que os adolescentes/jovens e suas famílias que se apresentam no CRIAAD/Campos, 

são atingidos pela desigualdade de classes, presente no sistema capitalista, vivenciando em 

seu cotidiano, situações precárias de vida e falta de acesso aos direitos sociais, com políticas 

sociais e públicas insuficientes, inadequadas e fragmentadas. Além disso, compreendeu-se que 

as medidas socioeducativas, na prática, ainda se têm apresentado como estratégia de 

encarceramento dos adolescentes e jovens, pautadas na lógica punitiva e repressiva do Estado 

Capitalista.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Questão Social. Famílias. Adolescentes em conflito com a lei. 

Medidas Socioeducativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this Course Conclusion Work is to think about the reality of families 

and adolescents who are in compliance with a Socio-Educational Measure at the Center for 

Integrated Resources for Adolescent Care (CRIAAD / Campos), based on analyzes of the 

expressions of the social issue materialized in their lives. As sources this work starts from 

qualitative, bibliographic and documentary research, in order to outline a historical and 

theoretical approach that would allow understanding the reality of adolescents / young people, 

their families and the State as responsible for social and public policies. Through the 

experience of the Curricular Internship in Social Work, it was possible to verify that the 

adolescents / young people and their families that present themselves at CRIAAD / Campos, 

are affected by the inequality of classes, present in the capitalist system, experiencing in their 

daily lives, precarious situations of life and lack of access to social rights, with insufficient, 

inadequate and fragmented social and public policies. In addition, it was understood that 

socio-educational measures in practice have still been presented as a strategy for the 

incarceration of adolescents and young people, based on the punitive and repressive logic of 

the Capitalist State. 

 

KEYWORDS: Social issue. Families. Adolescents in conflict with the law. Educational mea-

sures. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O tema deste TCC, “Famílias e questão social: os dilemas da medida socioeducativa 

em meio fechado no CRIAAD/Campos”, nasce a partir da experiência de sua autora como 

estagiária em uma unidade de cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade, 

localizada em Campos dos Goytacazes/RJ. 

Durante a experiência no campo do estágio, tendo uma atuação com adolescentes 

privados de liberdade e seus familiares, várias problematizações foram levantadas acerca das 

realidades dos adolescentes e suas famílias. As demandas apresentadas pelos 

adolescentes/jovens e suas famílias no espaço institucional colocou-nos de frente com 

situações de difícil compreensão, que nos levou a entender que por trás do ato infracional 

praticado por esses adolescentes, existia uma história de vida perpassada por diversas 

problemáticas e uma série de violações de direitos, bem como famílias que desconhecem 

sobre os direitos e deveres dos adolescentes e o papel destas durante processo de 

cumprimento da medida. Diante disso, muitas das vezes, se sentem sozinhas e desamparadas, 

não tendo acesso a bens, recursos e renda satisfatória, que lhes garanta uma dignidade mínima. 

Ao mesmo tempo, há uma ausência do Estado através de políticas de proteção social a essa 

população pauperizada sendo, essa família, chamada a responder por essa deficiência, sem 

possuir condições para tanto. Porém, como estabelecido pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), a criança e o adolescente é responsabilidade da família, mas também do 

Estado e da Sociedade. 

Questionamo-nos durante certo tempo, o que levou os adolescentes a praticarem atos 

que socialmente não são aceitos. Teriam esses atos a ver com a “negligência de sua família?” 

Ou, seria resultado de uma sociedade desigual com inúmeras violações de direitos para 

pessoas com determinada condição socioeconômica? 

O aumento do número de adolescentes/jovens envolvidos na criminalidade, expressa a 

gravidade das expressões da questão social, onde estes passaram a ser alvo da discriminação 

social, atrelada ao discurso da redução da maioridade penal e medidas punitivas para a 

garantia da segurança pública, na tentativa de culpabilização dos adolescentes e de suas 

famílias. “Além disso, o preconceito no discurso socialmente produzido sobre o crime remete 

a contradições históricas que materializam tensões entre os avanços das conquistas 

democráticas no país e sua negação para alguns segmentos sociais” (CAPITÃO; AGUINSKY, 

2008, p.258). 

Para responder à sociedade, o Estado intervém através de medidas socioeducativas 
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(previsto no art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA), para lidar com a 

“desordem” e “agitações sociais”, realizadas pela juventude. Assim, as medidas 

socioeducativas aplicadas aos adolescentes acabam na prática reafirmando mais o lado 

punitivo (de limpeza social, como no início do Século XX com o encarceramento em massa 

dos filhos das famílias empobrecidas, onde esses eram considerados como “classe perigosa”) 

do que educacional, por meio dos aparelhos (repressivos) do Estado.  

Embora os adolescentes sejam vistos como violadores de lei, compreendemos esses 

indivíduos e suas famílias como sujeitos, cuja vida é marcada pelas desigualdades presentes 

na sociedade do capital, que é a concentração de riqueza, da terra e dos bens socialmente 

produzidos nas mãos de poucos – os que detêm os meios de produção – enquanto a maioria da 

população – que vende a sua força de trabalho – vive em condições injustas e desumanas, que 

se expressa em outros aspectos, na miséria, na pobreza, no desemprego ou em situações de 

precarização de trabalho, no analfabetismo ou em baixos índices educacionais, em condições 

precárias de habitualidade, saúde e violência. Muitos desses sujeitos que praticaram o ato 

infracional e que hoje cumprem medidas socioeducativas, foram os primeiros a sofrer a 

violência, marcada por uma forte desigualdade social, onde o acesso aos outros direitos lhe 

são privados, como direito a saúde, ao esporte, ao lazer, a moradia, ao transporte, entre tantos 

outros.  

O Estado que deveria garantir os direitos básicos para que estes adolescentes se 

desenvolvessem enquanto sujeitos, apenas mantém o interesse da classe dominante, visto que 

o Estado atende a lógica burguesa. Sendo assim, o Estado mantém estes adolescentes 

afastados da sociedade para que não sejam um “perigo” para a população. 

Compreendemos as intervenções do Estado voltadas para os adolescentes em conflito 

com a lei, pautadas na lógica punitiva, repressiva que culpabiliza as próprias famílias pela 

condição de pobreza e vulnerabilidade em que vivem, por isso apontamos como objetivo 

principal do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a buscar-se-á reflexões sobre a realidade 

das famílias e dos adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa no 

CRIAAD/Campos, a partir de análises das expressões da questão social, materializadas na 

vida dos mesmos.  

Não obstante, esse trabalho também se justifica pela importância das análises sobre 

famílias, em seus diversos formatos, como é o caso das famílias monoparentais femininas, 

presente na maioria das famílias dos adolescentes que cumprem medida no CRIAAD/Campos.  

São mulheres, que quase em sua totalidade, trabalham dentro e fora de casa para o sustento da 

família, no desafio diário da sobrevivência, atingidas pelo caráter excludente do capitalismo.  
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Para a construção e desenvolvimento desse TCC, recorreu-se a investigação da 

realidade, através de pesquisa qualitativa, pesquisa documental fontes primárias e pesquisa 

bibliográfica (ou de fontes secundárias).  “Os documentos de fonte primária são aqueles de 

primeira mão, provenientes dos próprios órgãos que realizaram as observações” (LAKATOS; 

MARCONI, 1992, p.43).  Em relação à pesquisa bibliográfica ou de fontes secundárias: 

“Trata-se de um levantamento de toda bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, 

publicações avulsas e impressa escrita” (LAKATOS; MARCONI, 1992, p.43-44).  Assim 

sendo, a pesquisa documental de fontes primárias se deu através de coleta de dados de sites 

como, Conselho Nacional Do Ministério Público – CNMP, Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública – FBPS, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA, entre outros. Já a pesquisa bibliográfica, desenvolveu-se através 

do acesso às monografias, dissertações, teses, livros, artigos de revistas impressos e/ou 

eletrônicos, sendo referenciados pelos seguintes autores: Barison (2013), Barros (2020), 

Behring e Santos, Carvalho e Almeida (2003), Fernandes (2006), Focault (2008), Ianni (1991), 

Iamamoto (2013), Konder (2009), Marx e Engels (2008), Martins (2013), Mioto (2015), 

Moraes et al. (2019), Netto (2001), Rego (2017), Santos (2012), Silveira (2016) Vitale (2003), 

dentre outros, que nos possibilitou uma aproximação com a temática abordada.  

  O TCC se divide em três capítulos, o primeiro intitulado como, “A questão social no 

Brasil: o processo de acumulação capitalista, enquanto gerador de desigualdades”, que está 

composto por duas seções.  A primeira seção abordará a questão social na sociedade do capital. 

Na segunda seção apresentará as expressões da questão social e seus reflexos no cotidiano das 

famílias e das juventudes empobrecidas. Este capítulo cumpre a função de conceituar e 

discutir a categoria “questão social”, sob a órbita do capital, entendendo que é no 

antagonismo das classes sociais (burguesa e trabalhadora) que se processa os conflitos e 

contradições do capital que fazem emergir a questão social e suas expressões.   

O segundo capítulo, intitulado como “Famílias e seu papel como agente de proteção 

social: um debate contemporâneo” foi organizado em duas subdivisões, trazendo elementos a 

respeito da família na contemporaneidade e seu papel como agente de proteção social. Na 

primeira seção analisará brevemente as transformações ocorridas nas famílias durante o 

Século XXI; A segunda seção abordará sobre o “papel protetivo” que a família desempenha 

na sociedade, destacando a responsabilização desta, nos cuidados e na proteção dos seus 

membros, em simultâneo, em que o Estado se ausenta na proteção social e garantia dos 

direitos.   

Esse capítulo cumpre a função de discutir a categoria “família”, a partir da ideia de 
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proteção social, entendendo que o adolescente é responsabilidade da família, mas também do 

Estado e da sociedade. Além disso, não se sabe quais condições essas famílias possuem para 

educar e orientar seus filhos, muitas das vezes, inseridas no mercado informal de trabalho, 

com nenhuma garantia de direitos, ou até mesmo vivendo em situação de extrema pobreza. 

No terceiro capítulo, intitulado como “Medida Socioeducativa e a Unidade de 

Semiliberdade em Campos dos Goytacazes/RJ” foi divido em duas seções. Na primeira seção 

trará um breve histórico da institucionalização de crianças e adolescentes no Brasil, marcado 

por uma trajetória de violência e ausência do Estado na vida dos mesmos. Neste item também 

serão apresentadas as medidas socioeducativas e a criação do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE) que regulamenta a execução das medidas; A segunda 

seção destacará de forma sumária alguns aspectos sobre o regime de semiliberdade em 

Campos dos Goytacazes/RJ, importante para a compreensão da problemática dos adolescentes 

autores de ato infracional.  

O ECA traz para os adolescentes que praticam algum ato considerado como crime ou 

contravenção penal, as medidas socioeducativas, que tem caráter socioeducativo e não 

punitivo, com o objetivo de fazer com que os adolescentes reflitam sobre o ato infracional 

praticado e promova uma inclusão social através de ações planejadas. Contudo, percebe-se 

que o encarceramento dos adolescentes/jovens está pautado na exclusão, caracterizada pela 

invisibilidade social e estigmatização desses sujeitos que conflitam com a lei, ou seja, que não 

aceitam o lugar a eles estabelecido socialmente.  

 Deste modo, este estudo trará, tanto para o meio acadêmico, quanto para o 

profissional, uma aproximação com a realidade dos adolescentes e suas famílias, buscando 

desmitificar concepções ideológicas em relação aos adolescentes/jovens em conflito com a lei.  

O TCC terá como desafio a busca da desmistificação de preconceitos no que se refere à 

culpabilização dessas famílias pela situação de seus filhos e o repensar das medidas 

socioeducativas. 
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1  A QUESTÃO SOCIAL NO BRASIL: O PROCESSO DE ACUMULAÇÃO 

CAPITALISTA, ENQUANTO GERADOR DE DESIGUALDADES 

 

1.1  Estado e questão social na sociedade do capital 

 

A sociedade capitalista é formada por duas classes antagônicas: burguesa e 

trabalhadora, e suas relações sociais são estabelecidas pela acumulação do capital, onde uma 

não detêm os meios de produção e tem para subsistência a venda da sua força de trabalho para 

a outra classe (burguesa) detentora dos meios de produção, para que assim acumule sua 

riqueza. 

É através dessa relação desigual, estabelecida entre as classes que, se dá os conflitos 

de interesses na sociedade do capital; O conflito está demarcado no fato de que o pagamento 

da força de trabalho não dá conta para atender as necessidades primordiais da classe 

trabalhadora (KONDER, 2009). É, nesse sentido que a relação entre capital x trabalho se dá 

sob tensão entre as classes, onde cada uma possui interesses diferentes: uma em busca de 

sobrevivência e, a outra movida pela busca de acumulação de riquezas. De acordo com 

Iamamoto (2013), a partir dos estudos de Marx, é nesse cenário que se encontra a gênese da 

questão social, ou seja, 

 

[...] a “questão social” encontra-se no caráter coletivo da produção e da apropriação 

privada do trabalho, de seus frutos e das condições necessárias à sua realização. É, 

portanto, indissociável da emergência do trabalhador livre, que depende da venda de 

sua força de trabalho para a satisfação de suas necessidades vitais. Trabalho e 

acumulação são duas dimensões do mesmo processo, fruto do trabalho pago e não 

pago da mesma população trabalhadora (p.330). 
 

O modo de produção capitalista tem por finalidade à acumulação da riqueza, oriundo 

da mais-valia extraída da apropriação da força de trabalho excedente, produzida pela classe 

trabalhadora (KONDER, 2009). Um trabalhador que trabalha oito horas por dia, por exemplo, 

recebe o equivalente a apenas há uma hora trabalhada; a sete horas restantes compõem a mais-

valia absoluta, ou seja, os trabalhadores recebem apenas uma parte de tudo que produz, o 

excedente gera a riqueza dos proprietários dos meios de produção. Marx (2013), ao analisar o 

processo de produção e acumulação do capital, identifica como a origem da questão social as 

condições materiais e as relações sociais que (re) produzem a desigualdade entre as classes, 

condicionada pelo acúmulo de capital
1
. Nesse sentido, a gênese da questão social pode ser 

                                                 
1
 Karl Marx (1818-1883) nasceu em Trier, Renânia, província ao sul da Prússia (reino da Alemanha). Ele foi um 

filósofo e revolucionário alemão. Criou as bases da doutrina comunista, onde criticou o capitalismo. Sua 



18 

 

entendida pelo processo de acumulação ou reprodução ampliada do capital. Portanto, a 

questão social é indissociável da sociedade capitalista. Netto (2001) compreende que a 

questão social é constitutiva do modo de produção capitalista, e enquanto este se amplia, 

compulsoriamente, produz e reproduz a questão social. Deste modo, em diferentes estágios do 

capitalismo, se produzem diferentes manifestações da questão social. 

O processo de acumulação ao se realizar faz crescer também a desigualdade social 

entre as classes. Nesse sentido, a questão social tem sua gênese no caráter coletivo do trabalho, 

como consequência da exploração da força de trabalho. Assim surge a questão social, 

enquanto manifestação oriunda da exploração da classe trabalhadora, ou seja, a questão social 

é fruto da desigualdade entre as classes no seio da sociedade do capital. 

A questão social pode ser entendida 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 dos seus frutos mantém-se 

privada, monopolizada por uma parte da sociedade (IAMAMOTO, 2008, p. 27). 
 

 Em relação ao pensamento de Iamamoto, Netto (2001), no texto, “Cinco notas a 

propósito da questão social”, explica que a questão social se relaciona com a contradição entre 

as forças produtivas (crescentemente socializadas) e as relações de produção (que garantem a 

apropriação privada do excedente da produção). Essa divisão desigual da produção coletiva 

faz emergir a questão social. 

Para Iamamoto, “a questão social expressa, portanto, disparidades econômicas, 

políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas por relações de gênero, características 

étnico-raciais e formações regionais [...]” (2001, p.17). Sendo assim, a questão social se 

expressa de diversas formas, como violência, desigualdade social, racial, econômica, cultural, 

desemprego, pobreza, exclusão e outras. 

É importante salientar que a questão social tem seu agravamento a partir da Revolução 

Industrial (Século XIX), posto que antes era vista como um processo natural, que se referia às 

condições de vida e trabalho da classe menos favorecidas. A pobreza se transforma numa das 

expressões da questão social quando a classe trabalhadora publiciza as condições de vida e 

trabalho, ou seja, quando essas condições são expostas no cenário político, ganhando 

visibilidade e notoriedade e, passam a estar interligadas ao conflito de classes. 

                                                                                                                                                         
filosofia exerceu influência em várias áreas do conhecimento, tais como Sociologia, Política, Direito e Economia. 

Suas principais obras são: O Manifesto Comunista (1848) (Marx e Engels), Trabalho Assalariado e Capital 

(1849), O 18 Brumário de Luís Bonaparte (1852), Contribuição à Crítica da Economia Política (1859) e o 

Capital (1867).  Disponível em: < https://www.ebiografia.com/Karls_Marx/>  Acesso em: 16/10/2020.  

https://www.ebiografia.com/Karls_Marx/
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 Pereira (2001) menciona que existem dois tipos de questão social: uma latente, que 

diz respeito a contradições estruturais e, uma explícita, que está relacionada à ação política 

dos sujeitos, que fazem com que a questão social emerja. Isto é, a questão social só se torna 

explícita se houver mobilização social, como ação política e organizada, quando existem 

ações sociais que questionem as desigualdades, as violências e as injustiças. Assim, o Estado 

vai procurar uma forma de responder a essa situação, seja por meio legais, de um plano de 

ação ou de uma política pública. 

Segundo Mascaro (2013), “o Estado é um derivado necessário da própria reprodução 

capitalista” (p.19), ou como dito por Marx e Engels (2008), “o Poder do Estado moderno não 

passa de um comitê que administra os negócios comuns da classe burguesa como um todo” 

(p.12). Lênin (2010) pontua que o Estado não é uma força imposta do exterior à sociedade, 

mas sim, um produto da sociedade numa certa fase do seu desenvolvimento, no qual fica por 

cima dela e dela se afasta cada vez mais. 

 

O Estado é ao mesmo tempo uma relação de dominação, ou a expressão política da 

dominação do bloco no poder, em uma sociedade territorialmente definida, e um 

conjunto de instituições mediadoras e reguladoras dessa dominação, com atribuições 

que também extrapolam a coerção. Nesse contexto, o governo ganha persona própria, 

jurídica, separada tanto da persona física do governante quanto da instituição estatal 

(PEREIRA, 2008, p. 148). 
 

É importante elucidar que o Estado surgiu da necessidade de ruptura entre a barbárie e 

a civilização e que o seu conceito varia segundo o lugar, tempo e o momento político e 

histórico. “O Estado é uma realidade social e política inegável, com personalidade moral 

própria e autoridade que se impõe, internamente, a todos os indivíduos e grupos sociais” 

(GOUDINHO, 2016, p.12). Independentemente de como foi a sua origem, ele vem assumindo, 

desde sua criação, algumas responsabilidades no que se refere ao social. No entanto, essas 

responsabilidades assumidas pelo Estado não visam garantir o bem comum, mas é uma forma 

de controle e manutenção da ordem social, que, muitas das vezes, se apresenta de forma 

repressiva e coercitiva. 

Posto isto, as respostas às expressões da questão social são oferecidas pelo Estado 

através de políticas sociais e públicas, para evitar “perturbações” à ordem capitalista. Martins 

(2004) denomina essas políticas de “inclusão perversa”, pois não passam de uma intervenção 

superficial que não resolve a raiz do problema, e que ignora as contradições que produzem a 

questão social. 
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Conforme o autor, “[...] matar a fome não acaba com a pobreza e nem elimina suas 

causas estruturais [...]. Imaginar que incluir é dar meio prato de comida a populações 

excluídas, colocadas à margem do processo de desenvolvimento constitui um insulto e agrega 

à pobreza a humilhação e o deboche” (MARTINS, 2004: 4). Logo, as políticas sociais e 

públicas, acabam reproduzindo as desigualdades sociais, o que é essencial para reprodução da 

dinâmica capitalista, ainda que estas resultem de lutas coletivas dos trabalhadores.   

Em relação ao Brasil, segundo Santos (2012), existem três ordens de fenômenos que 

caracterizam as particularidades do capitalismo no país: O primeiro seria o “caráter 

conservador da modernização capitalista no Brasil”; O desenvolvimento do capitalismo no 

Brasil se deu sem realizar as transformações estruturais, no qual, este não operou segundo o 

atraso, mas se refuncionalizou em patamar mais complexo. 

 

O latifúndio, por exemplo, tendo sua origem datada nos marcos do Brasil Colônia, é 

uma desses caracteres “renovados” no interior da dinâmica capitalista brasileira e 

possui grande centralidade como determinante da questão social no país [...]. O 

mesmo apresenta grande complementariedade econômica quando analisado sob a 

ótica da reprodução ampliada do capital – especialmente após o advento do 

imperialismo e da manutenção do “desenvolvimento desigual” – para a maximizar a 

taxa de lucros dos países capitalistas centrais (SANTOS, 2012, p.98). 
 

A segunda ordem que caracteriza as particularidades do capitalismo no Brasil seria os 

processos de “Revolução Passiva”, em que há uma exclusão das forças populares nos 

processos e centros políticos decisórios, ou seja, a exclusão das massas populares no 

direcionamento da vida social. “Os processos de revolução passiva determinam 

profundamente as expressões da ‘questão social’ no Brasil, posto que emolduram as lutas de 

classe, uma de suas mediações mais essenciais” (SANTOS, 2012, p.114). 

Por fim, a terceira particularidade do capitalismo no Brasil, seria “o específico 

desempenho do Estado na sociedade brasileira”, um Estado que serviu de eficiente 

instrumento contra a emersão de agências da sociedade que expressam os interesses da classe 

subalterna. “Foi apoiando-se na força que emana do Estado que as classes dominantes 

forjaram as estruturas especificamente capitalistas, do ponto de vista das relações de produção” 

(SANTOS, 2012, p.123). 

Logo, no Brasil, o Estado não só foi mantenedor da posição subalterna dos interesses 

da classe dominante, bem como, foi protagonista do ponto de vista econômico. Além disso, 

“sua participação foi central no processo de constituição de forças produtivas capitalistas em 

todas as fases: da transição para a industrialização restringida, depois para a industrialização 
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pesada até consolidação do capitalismo monopolista no Brasil, após-1964” (SANTOS, 2012, 

p.124). 

Nesse sentido, no Brasil, a questão social (início do Século XX – 1920/1930) tem em 

suas particularidades, dados do processo de formação sócio-histórica do Estado brasileiro, 

atravessado pelos processos sociais conflitivos entre campo e cidade, desde o período 

escravista. O aparecimento da questão social estará diretamente ligado ao trabalho livre, no 

qual ocorre a separação entre o homem e os meios de produção, em grande medida, fora dos 

limites da formação econômica-social brasileira. Esse trabalho livre se dará numa sociedade 

marcada profundamente pela escravidão.   

Após a abolição do trabalho escravo, com a Lei Áurea em 1888, a população negra 

não foi imediatamente transformada em trabalhadores assalariados, em face de opção pela 

mão de obra dos imigrantes europeus. “Seu papel foi, antes, o de população excedente para as 

necessidades médias do capital agrário” (SANTOS, 2012, p.138). 

No processo de industrialização, a população negra foi preterida em relação aos 

imigrantes europeus e asiáticos, continuando sem emprego e sem assistência, vivenciando 

condições precárias de vida. Fernandes (2006) pontua que esse momento de industrialização 

no Brasil, considerado como um processo de modernização se deu por meio da “Revolução 

Burguesa”, em que esta substitui o sistema colonial, rompendo com a ordem tradicionalista 

associada à dominação patrimonialista. O autor define a revolução burguesa a partir de, 

 

[...] um conjunto de transformações econômicas, tecnológicas, sociais, psicoculturais 

e políticas que só se realizam quando o desenvolvimento capitalista atinge o clímax 

de sua evolução industrial […]. A situação brasileira do fim do Império e do começo 

da República, por exemplo, contém somente os germes desse poder e dessa domina-

ção [burgueses]. O que muitos autores chamam, com extrema impropriedade, de cri-

se do poder oligárquico não é propriamente um “colapso”, mas o início de uma tran-

sição que inaugurava, ainda sob-hegemonia da oligarquia, uma recomposição das es-

truturas do poder, pela qual se configurariam, historicamente, o poder burguês e a 

dominação burguesa. Essa recomposição marca o início da modernidade no Brasil, e 

praticamente separa (com um quarto de século de atraso, quanto às datas de referên-

cias que os historiadores gostam de empregar - a Abolição, a Proclamação da Repú-

blica e as inquietações da década de 20) a “era senhorial” (ou antigo regime) da “era 

burguesa” (ou sociedade de classes) (FERNANDES, 2006, p.239). 
 

 Oliveira e Vazquez (2010), a partir dos estudos de Florestan Fernandes, destacam 

quatro fatores histórico-sociais marcantes para a análise da Revolução Burguesa no Brasil e a 

consolidação da sociedade nacional: 

 

A) Independência, analisada à luz de suas implicações sócio-econômicas; B) 

“fazendeiro do café” e o “imigrante”, dois personagens centrais das grandes 

mudanças do cenário econômico, social e político do país; C) mudança de padrão da 
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relação entre capital internacional e a organização da economia interna; e D) 

expansão e universalização da chamada ordem social competitiva (FERNANDES, 

1975 apud OLIVEIRA, VAZQUEZ, 2010, p.140). 
 

Logo, a sociedade nacional passou a se organizar de forma interna e a grande lavoura, 

antes dirigida pela metrópole, é absorvida pelos meios sócio-econômicos. Dessa forma, o 

fluxo de renda passou a gravitar em âmbito interno. Vale salientar que mesmo com a 

dominação burguesa, esta não conseguiu romper completamente com o regime estamental, 

“que se mostrou funcional à nascente organização econômica e social ao amparar a 

transformação dos ‘senhores rurais’ em aristocracia agrária, considerando a simbiose entre 

grande plantação, trabalho escravo e expropriação colonial” (FERNANDES, 1968 apud 

OLIVEIRA, VAZQUEZ, 2010, p.148). 

A partir da Revolução Burguesa, um processo de construção histórica, social e 

econômica do seu povo, ocorre à formação das classes sociais brasileiras, onde: “a questão 

social deixa de ser apenas contradição entre abençoados e desabençoados pela fortuna, pobres 

e ricos, ou entre dominantes e dominados, para constituir-se, essencialmente, na contradição 

antagônica entre burguesia e proletariado [...]” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p.135). 

 Além disso, o Estado desempenhou um papel fundamental para o processo de 

industrialização e consolidação da ordem burguesa no Brasil. Para Corazza (1986), o Estado 

“atuou na constituição do capitalismo no Brasil — planejado — intervindo e controlando os 

mercados ao transformar-se em produtor e empresário, dando o ritmo e os rumos da economia 

e mesmo regulando as relações sociais [...]” (p.163). 

Ou seja, o Estado através da sua autonomia, apresentou-se como dirigente do processo 

de industrialização no Brasil, bem como assumiu os interesses particulares da classe burguesa, 

como mencionado na terceira ordem que caracteriza a particularidade do capitalismo no 

Brasil. “É através das estruturas do Estado que se expressa à dominação de classe. Ou, ainda, 

é pela mediação do Estado que os interesses especificamente de classe podem ser impostos a 

toda a comunidade nacional, como se fossem interesses de toda a Nação” (CORAZZA, 1986, 

p.168). Logo, os interesses da classe burguesa transformam-se em políticas estatais, que se 

expressará nas relações de poder definidas na luta política. 

Além disto, o processo de industrialização provocou um processo de urbanização em 

massa, tendo em vista a necessidade do capital por trabalho excedente (esse processo de 

migração campo-cidade representa boa parte dos traços de exploração da força de trabalho). 

Assim, o proletariado industrial ao ser inserido no mercado de trabalho, passa a trabalhar em 

empresas com prédios adaptados, em condições degradantes, sem nenhuma higiene e estrutura 
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que garanta a sua sobrevivência. Ademais, o salário que estes trabalhadores recebiam, era 

ínfimo para a sobrevivência de todos os membros da família. Posto isto, essas pessoas passam 

a viver em condições sub-humanas nas cidades, amontoam-se em bairros com precárias 

condições de habitação, sendo muito frequente a carência de saneamento básico, acesso à 

saúde, bem como precárias condições de mobilidade e com uma política de educação 

incipiente, elitizada. 

Nesse sentido, tem-se a emergência de graves problemas nas cidades, como a criação 

das favelas, devido ao processo de exclusão dessas pessoas (que está ligado à concentração de 

poder da ordem burguesa), o que vai germinar com o processo da criminalização urbana: as 

pessoas passaram a procurar uma forma de satisfazer as suas necessidades de moradia e de 

mobilidade urbana, devido a essa eminente situação de pobreza. Diante desse cenário, de 

industrialização e urbanização acelerada (com a reformulação do capitalismo no Brasil), tem-

se a expressão “legitimada” da questão social na sociedade brasileira. 

Para Pochmann (2007), “o país não conseguiu combinar o crescimento econômico 

com a construção de uma sociedade justa” (p.89). É importante elucidar que o processo de 

industrialização foi um grande marco no Brasil, pois somente “no quadro do processo de 

industrialização e implantação do modo de produção capitalista e o surgimento da classe 

operária” (NETO; FAÇANHA, 2018, p.5), que a questão social aparece como fato concreto 

no país. 

Na década de 1930, no governo de Getúlio Vargas, que o Estado passou a considerar a 

questão social como um “problema de política”, até considerado apenas como “caso de 

polícia”, pois era utilizado pelas autoridades policiais e judiciárias o mecanismo da vigilância 

e repressão para moldar os trabalhadores à lógica do capital. Caso esses trabalhadores 

apresentassem qualquer comportamento considerado pelas autoridades policiais e judiciárias 

como “fora da lei estabelecida”, estes os estigmatizavam como “vadios”, “desordeiros” e 

“promíscuos”, colocando-os até mesmos em prisões para serem corrigidos. 

Segundo Barison (2013), “cabia à polícia deter o protesto proletário e ainda punir toda 

sorte de comportamentos ‘desordeiros’” (p.49). Além disso, os comportamentos dos pobres 

eram criminalizados, “bastava ser pobre, não branco, desempregado ou insubmisso para estar 

sob a suspeita da polícia” (BARISON, 2013, p.49). 

Para mais, nos relatórios policiais, os desempregados e subempregados eram 

classificados como, “vadios, ‘incansáveis’, ‘parasitas’, ‘sanguessugas’, ‘desordeiros’” 

(BARISON, 2013, p.49). Nesse sentido, as expressões da questão social ao serem colocadas 

como caso de polícia passam a ser inscrita no campo da criminalidade e da desordem (o que 
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foi importante para sustentar a expansão do capitalismo no Brasil) e, não como fruto da 

desigualdade entre as classes no seio da sociedade do capital. 

 Como resposta as expressões da questão social, o Estado, a Igreja Católica e, em 

menor proporção, o mercado, criam-se medidas para atender às demandas das lutas dos 

trabalhadores, para controlar as manifestações emergentes que começam a acontecer em 

função da industrialização. As lutas dos trabalhadores estavam centradas na redução da 

jornada de trabalho, na defesa do poder aquisitivo dos salários, na proibição do trabalho 

infantil, na regulamentação do trabalho de mulheres e menores, bem como, na garantia dos 

direitos as férias, seguro contra acidente e doença, dentre outros. 

Sendo assim, os trabalhadores lutavam em busca por melhores condições de trabalho e 

existência; e vão exigir do Estado resposta através de políticas sociais, no entanto, “seu 

posicionamento natural variará entre a hostilidade e o apoio explícito à repressão policial e 

ações caridosas e assistencialistas” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p.142). 

Outro ponto a ser destacado é, que, no Século XX, começou a ser implementado no 

Brasil, as primeiras medidas de proteção social, como a criação do Instituto de Aposentadoria 

e Pensões (1933) e a Consolidação das Leis Trabalhistas (1943). Entretanto, mesmo com 

essas medidas de proteção social, estas ainda não deixavam de se apresentar de forma 

repressiva. 

 

Embora muito diferente do tratamento como “caso de polícia”, anterior a 1930, pois 

a questão social não volta a ser ilegal, o tom dessas medidas não deixa de ser 

repressivo. Por meio da restrição do acesso aos direitos promulgados na legislação, 

que somente podiam ser usufruídos pelos trabalhadores filiados aos sindicatos 

oficiais; e também da restrição do acesso aos recursos do imposto sindical, pago 

indistintamente por sindicalizadores ou não, o governo aumentava a vigilância e a 

ingerência ideopolítica sob tais entidades, através do Ministério do Trabalho 

(SANTOS, 2012, p.141). 

 

Sendo assim, o Estado, nesse período, ainda não reconhecia plenamente a questão 

social, bem como a Igreja Católica, que atrelada ao Estado, buscava legitimar a sua doutrina 

social. “Nessa fase, a caridade e a filantropia são redimensionadas a partir de uma visão de 

sociedade propagada pelo pensamento liberal” (SILVA, 2013, p.269). Logo, a miséria dos 

trabalhadores era considerada pela Igreja católica como resultante da falta de fé e do ócio, 

sendo defendido o trabalho e a religião como cura para as mazelas sociais. Portanto, tem-se a 

moralização da questão social, como mencionado por Netto (1992). Desse modo, tinha-se 

nesse cenário uma massa de proletários famintos e miseráveis e, por outro lado, uma 

burguesia concentradora da riqueza socialmente produzida. 
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No contexto dos anos 1940-50, período do Estado Novo, destaca-se um maior 

protagonismo da classe operária e dos segmentos sociais, tendo em vista que ganharam mais 

densidade nas suas lutas e reivindicações por melhores condições de vida e trabalho. Além de 

apresentar um “momento de cooptação, consenso e cuja política de assistência retratava-se 

por um caráter paternalista e benemerente, baseada numa racionalidade que aliava controle 

social, incremento da produtividade, aumento da taxa de lucro e da exploração dos 

trabalhadores” (SILVA, 2013, p.270). 

Assim sendo, a questão social vai receber um tratamento residual, bem como vai recair 

sobre a população a responsabilidade pela situação que se encontrava. As lutas dos 

trabalhadores não serão vistas como problemas a serem resolvidos e, sim, como forma de 

ajustamento, tendo em vistas que os mesmos eram considerados como ameaça à sociedade. 

Isto posto, às práticas clientelistas, ancorada no campo do favor e não do direito, torna-se o 

remédio encontrado pelo Estado e a Igreja para contenção das lutas dos trabalhadores e contra 

os riscos representados pela pobreza. Pontua-se também nesse contexto, a busca de 

enquadramento do cidadão, na promessa de desenvolvimento e progresso “com o objetivo de 

promover a expansão do capitalismo na América Latina e aumentar os lucros dos 

desbravadores” (QUIDÁ; FILHO, 2019, p. 48). 

Vale ressaltar que as primeiras expressões da questão social no Brasil, estavam 

relacionadas às condições de vida e trabalho do operariado brasileiro, pois aos trabalhadores 

não são oferecidas condições adequadas de vida e trabalho. De acordo com Iamamoto e 

Carvalho (2014), as terríveis condições de trabalho e existência dos proletariados “[...] ficam 

definitivamente retratadas para a sociedade brasileira por meios dos grandes movimentos 

sociais desencadeados para a conquista de uma cidadania social” (p.13). 

Através de processos intensos de lutas sociais desencadeadas pelos operariados, o 

Estado responde por meio de direitos sociais para garantir a ordem social e reprodução da 

classe trabalhadora. Desse modo, os direitos sociais são utilizados como uma moeda de troca 

para conseguir o controle e manutenção da ordem social. 

 A questão social é indissociável das contradições presentes à sociedade capitalista, 

tendo em vista que o processo de acumulação ao realizar-se faz crescer, também, a 

desigualdade social entre as classes.  Assim, a questão social é resultante da contradição entre 

capital e trabalho; não é algo novo, mas estruturante do modo de produção capitalista, no qual, 

ao longo da história, assume diversas manifestações que afeta diretamente o cotidiano das 

famílias e dos jovens, principalmente devido à expansão global da desigualdade social e a 

falta do amparo suficiente das intervenções do Estado. 
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 Para Ianni (1991), “conforme a época e o lugar, a questão social mescia aspectos 

raciais, regionais e culturais, juntamente com os econômicos e políticos, isto é, o tecido da 

questão social mescia desigualdades e antagonismos de significação estrutural” (p.3). 

Na atual conjuntura, de ações neoliberais, os efeitos da questão social se darão por 

meio da pobreza, violência, preconceitos, desemprego, exclusão, dificuldade de acesso à 

educação, à saúde, falta de moradia, discriminação de gênero, raça, etnia e orientação sexual, 

dentre outros. Badaró (2013) aponta que “as crianças e os jovens são as vítimas que mais 

sofreram e sofrem os efeitos perversos da desigualdade social brasileira, estando vulneráveis 

às situações de risco, como a violência, o abuso de drogas e as doenças sexualmente 

transmissíveis” (p.168). 

Diante desse cenário, tem-se o agravamento da pobreza e da miséria no país, em que 

famílias e jovens passam a vivenciar, no seu cotidiano, precárias condições de vida e acesso 

aos direitos sociais. Sendo que, muitas das vezes, esses indivíduos acabam sendo 

responsabilizados pela própria condição em que se encontram, ou seja, ainda passam a sofrer 

perante a sociedade a lógica da criminalização da questão social. Essa lógica foi e é defendida 

pelos conservadores, no qual consideram a pobreza como uma “disfunção”, “desajuste”, 

“patologia social”, a qual pode ser enfrentada com práticas higienistas, ou através de “ações 

de caridade”. Siqueira (2014) afirma que 

 

Quando a pobreza é considerada como uma disfunção, ora o pobre é “incluído” ou 

“reajustado” mediante abrigos, assistência e educação (protege-se o indivíduo), ora é 

“recluído” e reprimido, mediante encarceramento e criminalização (protege-se a 

sociedade ameaçada pelo indivíduo desajustado) (SIQUEIRA, 2014, p.243). 

 

Com isso, tem-se o Estado punitivo que sempre se utilizou de seus mecanismos da 

vigilância e repressão para “ajustar” o indivíduo a lógica societária vigente. Contudo, não se 

trata de uma “patologia”, “desajuste” ou escolha do indivíduo pela situação em que se 

encontra, mas sim, da ampliação do capital. As manifestações da questão social são 

resultantes do processo de acumulação capitalista. À medida que o capitalismo gera riqueza, 

também gera a desigualdade, tendo em vista que a riqueza não é socializada, mas apropriada 

pelo capital. 

De acordo com Ianni (1991), mesmo após anos de abolição da escravatura, ainda 

existe no pensamento social brasileiro, a ideia conservadora de que a “vítima” é a culpada. 

Algumas ideias são defendidas, como a suposição de que existe igualdade de oportunidades, 

bem como de que “há trabalho para todos, basta querer” (SIQUEIRA, 2014, p.243), no qual, 

“se individualiza o problema e se reforça a lógica de subalternidade, em que indivíduos 
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devem se submeter a qualquer situação laboral em troca de qualquer quantia” (SIQUEIRA, 

2014, p.243). Ou seja, sob o “marginalizado”, “excluído” (pobre, analfabeto, ignorante, 

desempregado) é recaída a responsabilidade por sua desprezível condição na sociedade, sendo 

este responsabilizado pelo seu próprio sucesso e fracasso. 

Com isso, tem-se aumentado o preconceito sob os grupos que sofrem as expressões da 

questão social, principalmente os pobres, negros e favelados.  Como aponta Badaró (2013), 

“vítima de preconceitos de classe, gênero ou cor, por causa de mecanismo de opacidade e de 

naturalização da inferioridade, o indivíduo pode creditar o seu fracasso como pessoal, 

merecido e justificável” (p.174). Assim, as reflexões em torno da produção e reprodução das 

desigualdades sociais é abafada e tem-se a naturalização da questão social. 

Para Ianni, dentre as explicações que naturalizam a questão, duas podem ser 

destacadas: 

 

Uma tende a transformar as manifestações da questão social em problemas de 

assistência social. O sistema nacional de previdência e o serviço nacional de 

assistência social são as expressões mais evidentes dessa forma de "explicar" e 

"resolver" a questão social.  Outra explicação tende a transformar as manifestações 

da questão social em problemas de violência, caos. Daí a resposta óbvia: segurança e 

repressão. Toda manifestação de setores sociais subalternos, na cidade e no campo, 

pode trazer o "gérmen" da subversão da ordem social vigente. A ideologia das forças 

policiais e militares, bem como de setores dominantes e de tecnocratas do poder 

público, está impregnada dessa "explicação" (IANNI, 1991: 6 -7). 

 

Diante dessa realidade perversa criam-se medidas para garantir o controle das forças 

sociais e reprodução do capitalismo, bem como, inserem grupos e classes num sistema que 

continuará excluindo e reproduzindo as desigualdades sociais. 

Dessa forma, à medida que o capitalismo se reproduz, também reproduz as 

manifestações da questão social, como as dificuldades agudas de fome, pobreza, 

marginalização, violência, o desemprego, subemprego, a falta de habitações condignas, 

precárias condições da saúde, dentre outros. Ou seja, “a mesma sociedade que fabrica a 

prosperidade econômica, fabrica as desigualdades que constituem a questão social” (IANNI, 

1991, p.9). 
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1.2  A “questão social” e suas expressões no cotidiano das famílias e jovens pobres 

 

Na realidade de hoje, as expressões da questão social estão na existência de uma 

desigualdade social cada vez mais abissal, marcada por fenômenos cada vez presente ao 

cotidiano como: desemprego, pobreza, exclusão, exploração, analfabetismo, degradação 

ambiental, violência, entre outros desdobramentos do processo de acumulação capitalista. 

A partir dos anos de 1990, o Brasil passou por diversas mudanças econômicas e 

ideopolíticas. Essa nova conjuntura promoveu um cenário perverso de negação de direitos 

historicamente conquistados, bem como provocou o acirramento da destituição social, 

pobreza e das mais diversas precariedades, ou seja, um processo de desumanização, no qual 

alterou as formas de organização da reprodução social dos trabalhadores e suas famílias. 

Com as propostas neoliberais, houve um retrocesso dos direitos sociais a partir do 

enxugamento do Estado na execução das Políticas Públicas, estas que passam a ser 

subordinadas ao interesse do grande capital financeiro. O Estado “abre mão” do seu 

protagonismo como provedor de políticas públicas e atribui ao mercado à execução destas que, 

passam a ser privatizadas, como é o caso da saúde, educação, previdência, dentre outras. 

Dessa forma, abre um mercado lucrativo para o grande capital financeiro. 

 Nos anos 1990, dar-se então o início dessa conjuntura no Brasil (o projeto neoliberal), 

em que há uma desresponsabilização do Estado na execução das Políticas Públicas, e quem 

passa assumir o comando do processo de acumulação capitalista é o mercado, regido pela 

lógica do capital financeiro. 

 

O capital financeiro assume o comando do processo de acumulação e, mediante 

inéditos processos sociais, envolve a economia e a sociedade, a política e a cultura, 

vincando profundamente as formas de sociabilidade e o jogo das forças sociais 

(IAMAMOTO, 2015, p. 107). 
 

Quanto ao fundo público, esse possui um papel importante para a reprodução do 

capitalismo. A expressão mais visível do fundo público é o orçamento público, que passa a ser 

financiado “pelos pobres via impostos sobre o salário e por meio de tributos indiretos, sendo 

apropriado pelos mais ricos, via transferência de recursos para o mercado financeiro e 

acumulação de capital” (SALVADOR, 2012, p.10). 

Dessa forma, o capital financeiro aprofunda a desigualdade de todas as maneiras, bem 

como torna invisível o trabalho vivo, este que cria a riqueza e os sujeitos que o realizam, 

expressando, assim, a banalização do humano. Além disso, as diversas manifestações da 
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questão social, sob a órbita do capital financeiro, tornam-se objeto de “[...] ações filantrópicas 

e de benemerência e de ‘programas focalizados de combate à pobreza’, que acompanham a 

mais ampla privatização da política social pública, cuja implementação passa a ser delegada a 

organismos privados da sociedade civil [...]” (IAMAMOTO, 2015, p.155). 

O neoliberalismo traz a desresponsabilização do Estado em relação à proteção social 

(a partir dos direitos sociais), e joga cada vez mais no indivíduo essa responsabilização. “Na 

ausência de direitos sociais, é na família que os indivíduos tendem a buscar recursos para lidar 

com as circunstâncias adversas” (ALENCAR, 2010, p.63). 

Diante desse cenário, de ações neoliberais, a questão social assume uma “nova 

roupagem”, o que não quer dizer que exista uma nova questão social, como apontam autores 

como Pierre Rosanvallon (1998) e Robert Castel (1998). 

 Para Rosanvallon a “nova questão social” decorre do crescimento do desemprego e do 

surgimento de novas formas de pobreza. Já para Castel, a nova questão social decorre do 

enfraquecimento da condição salarial, devido: 

  

[...] ao desemprego em massa e a instabilidade das situações do trabalho, a 

inadequação dos sistemas clássicos de proteção para dar cobertura a essas condições, 

a multiplicação de indivíduos que ocupam na sociedade uma posição de 

supranumerários, “inempregáveis”, “inempregados” ou empregados de um modo 

precário, intermitente (CASTEL, 1998, p.25). 
 

Além disso, esse cenário acentua a redução do trabalho protegido, bem como expande 

o trabalho precário, subcontratado, com perdas de direitos e aumenta a proporção de 

empregados, sem carteira assinada, destituídos dos direitos trabalhistas, o que vai refletir 

diretamente nas famílias brasileiras, tendo em vista que passam a viver com uma renda 

inferior que não dá conta de garantir o mínimo necessário para a satisfação das necessidades 

básicas da família, ao mesmo tempo, em que estão desprotegidas de seus direitos perante um 

Estado mínimo. É importante salientar que no Brasil muitas dessas famílias para 

complementar a renda ou até mesmo ter uma renda, dependem economicamente da 

Assistência Social, através de programas sociais, como o Bolsa Família, por exemplo
2
. 

                                                 
2
 De acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), do 

Ministério da Cidadania, o número de famílias atendidas pelo Bolsa Família no ano de 2020 chegou a 14,283 

milhões, sendo o segundo maior da história do programa, desde sua criação em 1995. O marco mais expressivo 

desse programa, segundo o Senarc, foi no ano de 2019, no mês de maio, o qual expressou um número de 14,33 

milhões de famílias beneficiárias. Sendo que a maior parte (mais de 13,6 milhões) dos beneficiários do Bolsa 

Família, no ano de 2020, recebeu o Auxílio Emergencial, que foi um recurso eventual destinado pelo governo 

para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar a crise gerada pela pandemia da Covid-19. 

Assim, cada família recebeu o valor equivalente de R$ 1.116,18. 
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Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (PNAD-

C), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
3
, no ano de 2019, a 

taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,9%, menos 215 mil pessoas em relação ao ano 

anterior, que foram 12,3%. Contudo, a taxa de informalidade (trabalhadores sem carteira, 

trabalhadores domésticos sem carteira, empregador sem CNPJ, conta própria sem CNPJ e trabalhador 

familiar auxiliar), ficou em 4,1% da população; atingindo 24,2 milhões, comparados ao ano de 

2018. 

Em relação ao ano de 2020, o número de desempregado atingiu a taxa de 12,9% (entre 

março e maio de 2020), sendo 12,7 milhões de pessoas; com um fechamento de 7,8 milhões de 

postos de trabalho (5,8 milhões eram informais), segundo os dados disponibilizados pela Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal (PNAD- C), divulgado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) 
4
. Além disso, o número de pessoas que desistiram de procurar 

trabalho bateu novo recorde, sendo 5,4 milhões de pessoas. No que se refere ao número de pessoas 

fora da força de trabalho, atingiu a marca recorde de 13,7%, comparada ao ano anterior, que foi 10,3 

milhões de pessoas (15,9%). Quanto à taxa de informalidade, foi de 37,6% da população; menor em 

relação ao ano anterior, que ficou em 4,1% da população. 

 Dessa forma, esse cenário de agudização das expressões da questão social, tornou-se 

mais evidente no contexto de pandemia, no qual acirrou velhas desigualdades e atingiu 

bruscamente as famílias brasileiras.  Muitas dessas famílias tiveram que recorrer ao auxílio 

emergencial, principalmente, devido ao aumento do desemprego nesse período. 

 O empobrecimento é estrutural, no entanto, se tornou mais explícito com a pandemia 

do Covid-19, em que agudizou desigualdades sociais históricas, revelou o fracasso do Estado 

e a necessidade de programas sociais para os grupos mais vulnerabilizados. 

Diante dessa realidade, encontra-se um cenário que produz desemprego em massa, “e 

aumenta a incidência de novas formas de trabalho: trabalho parcial, temporário, terceirizado, precário, 

subcontratado. O trabalho formal assegurado pelo Estado cede espaço para o trabalho informal. Eis a 

flexibilização das relações de trabalho” (SANTOS, 2006, p.17). Assim, o desemprego e a precarização 

do trabalho têm repercussões na vida dos trabalhadores tanto no plano econômico, quanto no plano 

político, estes que passam a ocupar na sociedade um lugar de excedente, “de inúteis no mundo”, na 

                                                 
3
 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios – Contínua (Pnad-C). Taxa de Desemprego. Rio de janeiro: IBGE, 2019/2020. Disponível em < 

https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php > Acesso em: 20 de agosto de 2020. 
4
 É importante salientar que a crise de COVID-19, teve um grande impacto para que esse número se acentuasse. 

 

https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php
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qual predomina uma lógica governamental de culpabilização dos indivíduos por seu emprego e 

desemprego. Além disso, 

 
É um quadro social que revela no crescente empobrecimento das famílias brasileiras, 

que, cada vez mais, são submetidas a condições de vida e de trabalho extremamente 

precárias. É nesse cenário, em que se conjugam a falta de empregos, trabalho 

precário, deterioração das condições e relações de trabalho, que os trabalhadores e 

suas famílias enfrentam o seu cotidiano, permeado, muitas vezes, de situações em 

que predomina a violência no seu modo de vida (ALENCAR, 2010, p.76). 
 

Nesse contexto, encontram-se também os jovens que necessitam trabalhar, porém, 

encontram uma série de barreiras para conseguir ocupação remunerada. Como informa os 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (PNAD-C), divulgado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao ano de 2020, o Brasil 

conta com 12,9 milhões de desempregados, sendo que os jovens, entre 18 e 24 anos, atingiu a 

taxa de 27,1%, bem acima da média geral de 12,2% do país, e maior em relação ao último 

trimestre de 2019, que ficou em 23,8%. Segundo Silveira (2016), “tal conjuntura afeta de 

forma direta a juventude brasileira, que tem seus direitos negados, suas condições de vida e 

trabalho precarizados, em especial nos segmentos mais empobrecidos” (p.4). 

 Além disso, “somam-se a esse quadro o analfabetismo, a baixa escolaridade média da 

população, a precariedade da qualidade do ensino básico, as elevadas taxas de mortalidade 

infantil, mortalidade materna e a mortalidade por causas externas, especialmente a violência e 

as questões de segurança” (VALADÃO, 2013, p.7). 

Com relação ao analfabetismo, os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), disponibilizado pelo IBGE
5
, apontam que no ano de 2019, a taxa de 

analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 6,6% (11 milhões de 

analfabetos). Em relação às pessoas pardas e pretas os dados trazem 8,9%, o dobro observado 

entre as pessoas brancas (3,6%). Os dados ainda apontam que da população de 25 anos ou 

mais de idade; 27,4% tinham o ensino médio completo ou equivalente; e 17,4%, o superior 

completo. Nesse aspecto, Badaró (2013) aponta que “o acesso e a permanência no sistema 

escolar são muito precários nas populações de baixa renda e, fundamentalmente, nas zonas 

rurais - devido ao trabalho precoce e à falta de vagas, pois poucas escolas oferecem ensino 

além do 4° ano do Ensino Fundamental” (p.173). 

                                                 
5
 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios.   Taxa de Analfabetismo. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em <  

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-

educacao.html#:~:text=No%20Brasil%2C%20segundo%20a%20Pesquisa,havia%20sido%206%2C8%25. 

Acesso em 20 de agosto de 2020. 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-educacao.html#:~:text=No%20Brasil%2C%20segundo%20a%20Pesquisa,havia%20sido%206%2C8%25.
https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-educacao.html#:~:text=No%20Brasil%2C%20segundo%20a%20Pesquisa,havia%20sido%206%2C8%25.
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Sabemos que os investimentos públicos em educação de qualidade são de suma 

importância para a redução da pobreza, criminalidade e ampliação do crescimento econômico, 

no entanto, a efetivação dessa política pública tem sido transferida aos organismos da 

sociedade civil, o chamado “terceiro setor”. Ou seja, a educação (de qualidade), saúde, como 

outras políticas públicas têm sido alvos de investimentos empresariais (mercantilização das 

políticas), sob os moldes neoliberais. 

Assim, a juventude, principalmente os jovens pobres, negros e da periferia sofrem com 

os reflexos da questão social, como o trabalho precário e precoce, o analfabetismo político, a 

educação, a fome, a favelização e violência. Esses segmentos acabam sofrendo com a 

exclusão social, caracterizada pela invisibilidade social. Sposati et al. (2000) compreendem a 

exclusão como a negação da cidadania. 

 

As novas exclusões sociais dizem respeito à forma de distribuição de acessos [...]. 

Neste sentido, exclusão é, mais do que pobreza, um estado de não ter, pois se trata 

de um processo de não inclusão, isto é, de apartação, e negação como decisão 

histórica e culturalmente humana de criar interdições (SPOSATI et al., 2000, p.9) 
 

Diante do aumento de desemprego, principalmente a partir da década de 1980, com a 

desestruturação do mercado de trabalho, aprofundando-se nos anos de 1990, muitos jovens 

acabam buscando alternativas na informalidade, no trabalho precarizado, ou mesmo em 

práticas ilegais, o que não significa um determinismo, de que devido à falta de emprego os 

jovens desempregados cometerão atos infracionais. 

Muitas das vezes, a inserção dos jovens no trabalho precoce, principalmente na 

informalidade, se dá para complementar a renda da família. 

 

De fato, as condições de vida dos indivíduos dependem em grande parte, da inserção 

social de todos os membros da família, sendo nela que se articulam as mais diversas 

formas de alternativas para superar as situações de precariedade social, diante do 

desemprego ou inserção precária no mundo do trabalho. A luta cotidiana para prover 

as necessidades básicas, enquanto empreendimento coletivo e dependendo das 

condições de pobreza, mobiliza todos os membros da família. Através do ingresso 

no mercado de trabalho, do desenvolvimento de pequenas atividades informais para 

obtenção de algum tipo de renda complementar e outras tantas estratégias, como a 

construção de moradias e as diversas práticas de solidariedade, os indivíduos tentam 

suprir uma rede de proteção fragilizada (ALENCAR, 2010, p.62). 

 

Portanto, tem-se nesse contexto de mudança no mundo de trabalho, guerra econômica 

e o consumismo imposto pela mídia, “assim como a carência de relações face a face, 

substituída pela impessoalidade” (FILHO, 2004, p.118), o aumento da violência e da 

criminalidade entre jovens, bem como o consumo de drogas e doenças do trabalho, como 
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apontados por Antunes (1996; 1999). Também está vinculado ao aumento da violência e da 

mortalidade entre os adolescentes, por causas violentas, “às profundas transformações na 

economia capitalista mundial desde o final dos anos 1970, com repercussão na qualidade de 

vida tanto nos países centrais quanto nos periféricos” (FILHO, 2004, p.119). 

É necessário esclarecer que a crise mundial na década de 1970 atinge o Brasil, 

tornando-se evidente principalmente na década de 1980, na qual se mostrou no esgotamento 

do modelo econômico desenvolvimentista do país, “fazendo com que este enfrentasse um 

processo de transformação profunda que se revelou na organização institucional do Estado e 

da estrutura produtiva, numa dinâmica que redefiniu as relações do Estado com os mercados e 

sociedade civil” (ALENCAR, 2010, p.65). 

Outro ponto que merece destaque é o aumento da desigualdade de renda dos 

indivíduos e das suas famílias. Conforme os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares - 

POF, referente ao ano de 2020, divulgado pelo IBGE
6

: 2,7% das famílias brasileiras 

concentram 19,9% da renda do país, numa proximidade de 1,8 milhão de famílias com 

rendimento superior a R$ 23.850,00 por mês, equivalente, a 25 salários-mínimos. Sendo que 

23,9% das famílias (44,8 milhões de pessoas) recebem até 1.908, 00 e apropriam apenas 5, 47% 

da renda. Segundo o Instituto (IBGE), a renda média brasileira é de R$ 5.426,70. 

Além disso, conforme os dados disponibilizados pelo IBGE, as rendas das famílias são 

provenientes de trabalho (principalmente), aposentadorias, programas sociais, dentre outros. 

No âmbito do consumo, a despesa total média mensal das famílias atingiu R$ 4.649,03, sendo 

que 72,2% corresponderam à alimentação, habitação e transporte. Contudo, as famílias pobres, 

que recebem até dois salários-mínimos, são as que mais comprometem a maior parte do seu 

rendimento com alimentação (61,2%) e habitação (39,2%). 

Como consequência da queda do nível de rendimento nas famílias brasileiras, 

principalmente a família pobre, tem-se a redução do padrão de vida das classes trabalhadora. 

Com isso, “às famílias acabam sendo atingidas por esses impactos da reestruturação do capital, 

pois ocorre o aumento da vulnerabilidade social, das contradições no interior da unidade 

familiar, bem como reduz a sua capacidade de enfrentar os riscos sociais” (SILVA; 

TEIXEIRA, 2015, p.7), haja vista que o Estado passa a intervir de forma mínima na vida 

desses sujeitos, com políticas públicas insuficientes, inadequadas e fragmentadas. 

                                                 
6
 IBGE.  Diretoria de Pesquisa, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílio Contínua 2012-2019.  Rio de Janeiro: IBGE: 2012-2019. Acesso em: 22 de agosto de 2020. 
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Logo, não se trata de uma “nova questão social”, mas de seu agravamento na 

sociedade capitalista, atrelada a destituição dos direitos. A questão social é inerente, é parte do 

modo de produção capitalista, onde suas expressões se relacionam a um dado contexto 

histórico, onde sua base fundante continua sendo a relação contraditória entre capital e 

trabalho e, atualmente, esta atinge a vida das famílias e jovens mais pobres de nosso país. 

 

2  FAMÍLIAS E SEU PAPEL COMO AGENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL: UM 

DEBATE CONTEMPORÂNEO 

 

2.1  Os variados modelos de família no Século XXI 

 

Para entender a família no Século XXI, é necessário fazer um percurso histórico nos 

diversos formatos de família, principalmente nas últimas décadas do Século XX, que 

deixaram de ter um modelo tradicional, para assumir novas concepções da sociedade. 

Atualmente não podemos falar apenas sobre a família, mas em famílias, tendo em 

vista as diversidades de conceitos e definições que abarcam seus novos arranjos. 

De acordo com Sarti (1999), faz-se necessário; 

 

Pensar a família como uma realidade que se constitui pelo discurso sobre si próprio, 

internalizado pelos sujeitos, é uma forma de buscar uma definição que não se 

antecipe à sua própria realidade, mas que nos permita pensar como ela se constrói, 

constrói sua noção de si, supondo evidentemente que isto se faz em cultura, dentro, 

portanto, dos parâmetros coletivos do tempo e do espaço em que vivemos que 

ordenam as relações de parentesco (entre irmãos, entre pais e filhos, entre marido e 

mulher). Sabemos que não há realidade humana exterior à cultura, uma vez que os 

seres humanos se constituem em cultura, portanto, simbolicamente (p.27). 

 

Na Grécia e Roma antiga, a família pautada pelo patriarcalismo, era subordinada a 

figura masculina, como autoridade máxima da casa. O “pai de família” exercia poder sobre 

todos do lar, até mesmo o direito a vida e morte. Assim, todos lhe deviam respeito e 

obediência. Nesse modelo, existiam dois tipos de família, nobre e camponesa, e a mentalidade 

religiosa exercia grande domínio nesse tipo familiar. 

Christiano e Nunes (2013) relatam que no caso da sociedade brasileira, a família 

patriarcal apresentou diversas configurações, que tinha os seus moldes baseados nas famílias 

portuguesas que haviam chegado durante o período de colonização no Brasil. “Nessa época os 

colonos eram preocupados apenas com seus próprios interesses e as famílias funcionavam 

como um verdadeiro clã: viviam mulher, filhos, escravos, parentes e os agregados da família 

incluindo até mesmo as concubinas e filhos ilegítimos” (CHRISTIANO; NUNES, 2013, p.35). 
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Era um modelo familiar mais voltado para o isolamento social, na qual a fronteira entre 

público e privado era rigidamente definida. 

No Século XVIII, há o surgimento da família nuclear (pai, mãe e filhos), no qual o 

homem era responsável pelo sustento da mulher e dos filhos, pautada nos laços consanguíneos. 

A mulher, no que lhe concerne, era responsável por cuidar do lar e dos filhos, tendo como 

função social repassar os seus ensinamentos para as filhas mulheres, que eram criadas, desde 

a infância, para cuidar da casa e dos irmãos mais novos, para que assim, pudessem ser futuras 

boas donas do lar e esposas. Já os filhos do sexo masculino, eram vistos na economia agrícola 

como soma ao trabalho na agricultura, visto que nesse período a economia girava em torno do 

artesanato e da agricultura. Dessa forma, nesse período, para uma família ser considerada 

“normal”, era necessário ter um homem, uma mulher e filhos com os seus papéis definidos. 

 No entanto, com o crescimento do Capitalismo Industrial, a partir do Século XIX, 

mudanças econômicas, sociais e ideológicas, advindas do processo crescente de 

industrialização, tais como: a auto-satisfação, o consumismo imposto e a liberdade individual 

levou ao modelo de família nuclear. 

De acordo com Santos (2006), a industrialização, a urbanização e os meios 

econômicos influenciaram as primeiras grandes mudanças no modelo familiar. Essas 

mudanças se acentuaram ainda mais no Século XX, tendo em vista que muitas famílias 

deixaram o campo para viverem nos centros urbanos, na qual se constitui na cidade outra 

estrutura familiar, a proletária. Esse modelo econômico submetiam-se as famílias proletárias a 

salários baixos e as péssimas condições de vida, fazendo com que quase sempre todos os 

membros da família tivessem que trabalhar.  

Assim, as mulheres passaram a ocupar o mercado de trabalho (além de realizar os 

afazeres domésticos), até mesmo as crianças, para complementar a renda da família, visto que 

o salário não era mais suficiente para o sustento de todos do lar. Nesse processo, houve a 

separação entre o trabalho e a família, levando a uma nova divisão social do trabalho, 

estabelecida entre homens e mulheres, como, também, entre jovens e adultos, alterando, dessa 

forma, as relações intrafamiliares e o seu significado na sociedade. 

Segundo Pôster (1979), devido às consequências das transformações da economia 

capitalista, gradualmente, a família proletária foi incorporando o modo de vida burguês, que 

passou a ser o modelo familiar dominante na sociedade capitalista avançada no Século XX. 

Logo, a família nuclear burguesa se tornou referência para as outras famílias. 

Com o processo de urbanização e industrialização, transformações econômicas, sociais 

e culturais começam a advim nesse período do Século XX, o que ocasiona em mudanças no 
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seio familiar, e a hegemonia da família nuclear é colocada em questão. As transformações 

econômicas e sociais ocorridas mundialmente, a partir dos anos 1970, fizeram insurgir no 

início do Século XXI, novos formatos familiares, não tendo apenas a família nuclear como 

referência. 

Na sociedade brasileira, a família se formou a partir do modelo patriarcal português, 

também conhecida como família patriarcal brasileira de origem Ibérica, durante os Séculos 

XVII e XVIII, na qual era composta por uma dupla estrutura: 

 

Um núcleo central, pelo casamento religioso, composto pelo casal branco, 

proprietário de terras e de escravos e com filhos legitimos, o centro da organização 

doméstica; e o segundo, formado por escravos, negros livres, índios, filhos 

ilegítimos do chefe da família ou de seus filhos agregados diversos e também por 

parentes, geralmente empobrecidos dependentes do patriarca (PORRECA; FILHO, 

2005, p.250). 

  

Na organização da família escrava no solo brasileiro, constata-se a perda das tradições 

e das raízes, que estava ligado há um conjunto de fatores extremamente desfavoráveis, como 

as separações forçadas e preferência de escravos homens. Havia por parte dos senhores de 

escravos, o desprezo e descaso com relação às crianças, tendo em vista que para eles não 

havia garantia da reprodução natural da massa escrava, dessa forma, havia a preferência pela 

aquisição e investimento no escravo adulto e era comum o abandono de crianças. Igualmente, 

as crianças quando nascidas experimentavam da ausência da figura do pai, seja de um pai 

escravo ou o próprio senhor de escravo, pelo fato de serem geradas de uniões efêmeras e 

passageiras, assim, as crianças tinham como referência para a construção da sua identidade, a 

comunidade de escravo mais ampla e próxima. 

Além disso, a escravidão no Brasil marcada pelo autoritarismo e violência, 

responsáveis pela separação entre casais, pais, filhos, outros parentes e amigos, gerou perdas 

de vínculos e crises de identidade marcante e inconversível.  Apesar do fim da escravidão, em 

1888, no Brasil, “o padrão autoritário presente na organização política brasileira imprimiu 

continuidade nesta perda de vínculos familiares e crises de identidade entre as classes 

populares de origem africana com migrações camponesas, por exemplo, e outras separações 

forçadas” (NEDER, 2010, p.40). A escravidão afetou diretamente na construção cultural das 

famílias brasileiras, pois o autoritarismo e a violência marcam a desigualdade entre famílias 

pobres e ricas, assim como delegaram um lugar social a estas, que vigora até hoje. 

Dentre as mudanças ocorridas nos meados do Século XX, podem-se destacar três: a 

primeira se refere ao uso da pílula anticoncepcional. A partir dos anos de 1960, com a difusão 
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da pílula anticoncepcional, foi criada a possibilidade de as mulheres decidirem à quantidade 

de filhos, assim, a mulher deixa de ter a sua vida e sua sexualidade atrelada à maternidade. O 

Segundo fator importante, é a criação da lei do divórcio (1977), o que tem causado um 

aumento significativo do número de famílias chefiadas por mulheres, que têm que conciliar 

maternidade com a carreira profissional. Por fim, o terceiro fator, e não menos importante, o 

aumento das mulheres no mercado de trabalho. A participação das mulheres no mercado de 

trabalho e sua participação na renda familiar interferiram na organização familiar, bem como, 

trouxeram modificações importantes nas relações de autoridade, visto que na divisão sexual 

do trabalho, o homem é historicamente considerado o chefe da família, o responsável pelo 

provimento econômico e pela mediação da família ao mundo externo, enquanto a mulher se 

responsabilizava por manter a organização da casa e de seus membros. 

Às transformações culturais, sociais e econômicas, no Século XX, que resultou na 

precariedade das relações e condições de trabalho, no desemprego estrutural, no aumento da 

população abaixo da linha da pobreza e na ausência de efetivação nas políticas sociais 

públicas, veio de encontro com a expansão tecnológica, com privatização de empresas estatais, 

com a redução dos direitos trabalhistas e o aumento de mão de obra de profissionais 

qualificados, afetou diretamente a relação interna das famílias, principalmente as menos 

favorecidas, que se veem na luta pela sobrevivência. 

O crescimento da desigualdade social e no maior empobrecimento de grande parcela 

da população brasileira fez com que as famílias ficassem sobrecarregadas e desafiadas diante 

do aumento de responsabilidades para com os seus membros, tendo em vista que estas 

passaram a ocupar lugar de destaque nas ações governamentais, como a instituição de 

proteção social. 

No Século XXI, tem-se o aumento significativo de famílias brasileiras chefiadas por 

mulheres, que muitas das vezes, sustentam sozinhas suas famílias (caracterizada como família 

monoparental, composta por pai ou mãe e filhos). O aumento dessa unidade familiar deve ser 

compreendia com as mudanças advindas das transformações sociais, culturais e econômicas, 

associadas ao aumento maciço de mulheres no mercado de trabalho, principalmente com o 

intuito de aumentar a renda da família, durante a década de 1990, assim como ao gradual 

aumento da escolaridade à redução da fecundidade. 



38 

 

De acordo com os dados do IPEA
7
, referente ao ano de 2019: 43% das mulheres 

chefas de domicílio no Brasil vivem com um companheiro, sendo que 30% possuem filhos e 

13% não. Já os restantes das 34,4 milhões das mulheres chefas de domicílios se dividem entre 

mulheres solteiras com filhos (32%), mulheres que vivem sozinhas (18%) e mulheres que 

dividem a casa com amigos ou parentes (7%). 

 Ainda segundo os dados divulgados, só entre 2014 e 2019, quase 10 milhões de 

mulheres assumiram o posto de gestora da casa, em simultâneo, em que 2,8 milhões de 

homens perderam essa posição no mesmo período. É importante ressaltar que as famílias 

chefiadas por mulheres têm alta probabilidade de serem pobres, pelo fato de serem as 

principais ou únicas provedoras do seu lar, marcadas pela precariedade de renda e condições 

de subsistência. 

Conforme dados da PNAD
8
, divulgados pelo IBGE em relação ao ano de 2019, 53,4% 

das famílias chefiadas por mulheres vivem com até um salário mínimo, quando entre os 

homens o percentual é de 46,46%. Dentre as famílias chefiadas por mulheres, 11,28% 

recebem renda per capita mensal de até ¼ de salário mínimo e 14,54% mais de ¼ de Salário 

Mínimo até ½ salário mínimo. Em relação aos homens, a participação é de 9,5% e 11,55% 

respectivamente. Faz-se necessário esclarecer que a maior parte dessas mulheres é negra e 

estão nas classes mais baixas da população. 

Um dos principais fatores relacionados à vulnerabilidade e à pobreza diz respeito à 

forma precária como o país oferta o trabalho produtivo, bem como, a falta de políticas 

públicas voltadas a essas atividades. Outro ponto a ser destacado é que as mulheres ganham 

menos que os homens, por isso, boa parte delas tem uma renda mensal inferior à de outras 

famílias. 

 A condição de pobreza não pode ser o único viés de análise dessa unidade familiar, 

pois legitima um olhar negativo sobre estas mulheres, tendo em vista que “ao enfocar somente 

o aspecto da pobreza contribui-se para a crença de que são as mulheres chefes de família que 

geram a pobreza, como se elas fossem incapazes de cumprir as obrigações de chefia familiar, 

um papel atribuído historicamente aos homens” (REGO, 2017, p.81). Pois, ainda é muito 

presente na sociedade brasileira a concepção criada que enfatiza a relação pobreza/família 

irregular. 

                                                 
7
 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. Mulheres Chefes de Domicílio. Brasília: 

Ipea, 2020. Disponível em 

<https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_alphacontent&ordering=3&limitstart=4460&limit=20> 

Acesso em: 23/11/2020. 
 
8
 Dados da PNAD-C/IBGE – Acesso em 24/11/2020 
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Outro aspecto a ser discutido, é que a socialização do cuidado e de responsabilidade 

embutido nas mulheres fazem com que estas chefas de família invistam grande parte do seu 

ganho na manutenção do domicílio. Assim, essas mulheres enfrentam uma dupla jornada 

crescente para pagar as contas e cumprir os afazeres domésticos. 

Além do modelo familiar monoparental, tem também os avós que tomam conta dos 

netos. Segundo Vitale (2003), diante das mudanças nos laços familiares e a vulnerabilidade 

que atingem as famílias, novos papéis surgem, dentre eles, os avós ganham relevo não só na 

relação afetiva com os netos, bem como, são auxiliares na socialização das crianças ou 

mesmo no seu sustento, por meio da contribuição financeira. Desta maneira, eles se dispõem 

voluntariamente a cuidarem dos netos ou quando são solicitados, devido à situação que se 

encontram de dependência econômica dos filhos. “A pobreza, o desemprego, o aumento da 

desigualdade social, a insuficiência das políticas públicas e sociais podem ter levado ao 

aumento da sua contribuição na rede familiar” (VITALE, 2003, p.96). Desse modo, a precária 

condição em que vivem os netos, faz com que estes se mobilizem na direção de lhes prestar 

atendimento. 

 Diante das constantes alterações no modelo familiar, especificamente no final do 

Século XX e início do Século XXI, encontram-se também as uniões estáveis homoafetivas, 

famílias extensas, famílias reconstituídas depois do divórcio, famílias por associação, famílias 

consensuais, casais sem filhos, dentre outros. 

Portanto, a família tem sido pensada no sentido mais abrangente, não mais pessoas 

ligadas aos laços de sangue, mas também pelos laços de afinidade e afeto, reproduzindo as 

dinâmicas sócio históricas existentes. “Assim, movimentos da divisão social do trabalho, 

modificações nas relações entre trabalhador e empregador, bem como o desemprego, estão 

presente e influenciam seu sentido e direção” (LOSACCO, 2003, p.64).  Dessa forma, a 

família possui uma diversidade de formas, conceitos e significados. 

 Segundo Gueiros (2010) “a noção de família remete a relacionamento entre pessoas 

que não necessariamente compartilham o mesmo domicílio e os mesmos laços sanguíneos ou 

de parentesco” (p.128).  Nesta mesma direção, a concepção proposta no Plano Nacional de 

Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária (PNCFC), diz que a família pode ser pensada como: 

 

Um grupo de pessoas que são unidas por laços de consanguinidade, de aliança e de 

afinidade. Esses laços são constituídos de representações, práticas e relações de 

obrigações mútuas. Por sua vez, estas obrigações são organizadas de acordo com a 

faixa etária, as relações de geração e de gênero, que definem o ‘status’ da pessoa 

dentro do sistema de relações familiares (BRASIL, 2006, p. 130). 
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Diante das infinidades de conceitos e opiniões sobre família, não é concebível reduzi-

la ao um único modelo, tendo em vista que está em constante transformação. “Ela se 

manifesta como um conjunto de trajetórias individuais que se expressam em arranjos 

diversificados e em espaços e organizações domiciliares peculiares” (FERRARI; 

KALOUSTIAN, 2010, p.14). No entanto, compreende-se que a estrutura familiar, nos seus 

diversos arranjos, constitui-se como o principal contexto, no qual os indivíduos se 

desenvolvem, sendo o lugar de cuidado, de desenvolvimento da socialização, aprendizagem 

dos afetos, construção de identidades e vínculos relacionais de pertencimento.   

 

 2.2   A família como agente de Proteção Social 

 

Como mencionado na seção anterior, à família vem sofrendo diversas transformações 

ao longo da história e da sociedade, e desde os anos 1970 vem ocupando posição de destaque 

e evidência nas políticas sociais. 

Vale lembrar que no pós-guerra mundial, nos países centrais, a família havia sido 

descartada, sendo favorecido o indivíduo-cidadão, devido à oferta universal de bens e serviços 

proporcionados pela efetivação de políticas públicas. “O progresso, a informação, a 

urbanização, o consumo fortaleceram a opção pelo indivíduo portador de direitos. Apostava-

se que a família seria prescindível, substituível por um Estado protetor dos direitos dos 

cidadãos” (CARVALHO, 2003, p.267). Entretanto, nas últimas décadas, tanto nos países 

centrais, e principalmente nos países periféricos, a família volta a ser pensada como 

corresponsável pelo desenvolvimento do cidadão. Na sociedade brasileira, as políticas sociais 

têm dado bastante atenção à importância das famílias como centro na proteção e cuidado com 

seus membros. 

Final dos anos 1980 com a aprovação da Constituição Federal (CF/1988), o Estado é 

chamado a se responsabilizar pelas ofertas das políticas sociais, bem como, a família ganha 

um novo conteúdo, passa a ser reconhecida como base da sociedade, logo, deve ser protegida 

pelo Estado através de políticas sociais (art. 226/CF-1988), e é estabelecida como instituição 

que deve compartilhar com a sociedade e com o Estado, a responsabilidade pelo cuidado e 

proteção dos seus membros (art.227/CF-1988); assegurado em legislação complementar, 

como a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS (BRASIL, 1993), Estatuto do Idoso 

(BRASIL, 2003) e o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990). 
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É relevante assinalar que tanto a família quanto o Estado são instituições fundamentais 

ao bom funcionamento da sociedade capitalista. “O Estado e a família desempenham papéis 

similares, em seus respectivos âmbitos de atuação: regulam, normatizam, impõem direitos de 

propriedade, poder e deveres de proteção e assistência” (CARVALHO, 2003, p.268). 

Nos anos 1990, diante do contexto de crise econômica, social e mundialização do 

capital, a sociedade brasileira passa a implementar programas de ajuste estrutural e de 

estabilização econômica para moldar o país à nova ordem, que colocava em curso, 

 

Políticas macroeconômicas de estabilização e reformas estruturais liberalizantes 

centradas na abertura comercial, financeira produtiva e tecnológica, sem dizer da 

estabilização monetária ancorada no dólar, da política de privatização, da reforma do 

Estado e da desregulamentação do mercado de trabalho (CARVALHO, S.I.: s.n., p.5). 
 

Esses fatores contribuíram para o agravamento das expressões da questão social, o que 

pode ser exemplificado, entre outros aspectos, pelo aumento do desemprego, da precarização 

do trabalho e do desmonte das políticas públicas. Rego (2017) expõe que, “se no fim da 

década de 1980 temos a aprovação da Constituição Federal (1988), que por sua vez, contém 

forte apelo à responsabilização do Estado frente à oferta de políticas sociais; a década 

seguinte traz os resultados neoliberais” (p.96). 

Nessa conjuntura (neoliberal), percebe-se um retrocesso no que diz respeito à 

ampliação do Sistema de Proteção Social no Brasil, tendo em vista o enxugamento do Estado 

no trato das políticas sociais, com forte presença do mercado e a sociedade civil. Diante desse 

contexto de crise econômica e social, no discurso da sociedade e do Estado, a família passa a 

ser vista como instância de proteção social, ao mesmo tempo, em que precisa de cuidado e 

promoção, para que assim possa desempenhar o seu papel protetor. Entende-se como proteção 

social: 

 
As formas institucionalizadas que as sociedades constituem para proteger parte ou o 

conjunto de seus membros. Tais sistemas decorrem de certas vicissitudes da vida 

natural ou social, tais como a velhice, a doença, o infortúnio, as privações. [...] Neste 

conceito, também, tanto as formas seletivas de distribuição e redistribuição de bens 

materiais (como a comida e o dinheiro), quanto os bens culturais (como os saberes) 

que permitirão a sobrevivência e a integração, sob várias formas na vida social. 

Ainda, os princípios reguladores e as normas que, com intuito de proteção, fazem 

parte da vida das coletividades (DI GIOVANNI, 1998, p.10 apud BRASIL/PNAS, 

2004, p.31). 

 

A proteção social será direcionada aos que se encontram fora do dispositivo e sistema 

de segurança social, que é viabilizado por meio do trabalho, por meio do acesso às Políticas 

Públicas (saúde, educação, lazer, habitação, educação, saneamento básico, cultura, dentre 
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outros) e/ou por meio da inserção em relações sociofamiliares. Desta maneira, a família ganha 

centralidade na agenda das políticas públicas e sociais, sendo alvo de programas de combate à 

pobreza e à desigualdade. Nesse período são criados alguns programas de combate à pobreza, 

como o Programa Saúde da Família (1994), os Núcleos de Apoio à família, formulada em 

1999 e o Programa Bolsa Escola, criado em 2001. Esses programas têm como alvos grupos 

específicos caracterizados como vulneráveis (idosos, jovens, crianças, pessoas com 

deficiência), bem como enfatiza a família como público privilegiado. 

Entre as políticas sociais brasileiras, a assistência social vem ganhando destaque. No 

modelo de proteção social previsto na política de assistência social, respaldado nas legislações 

vigentes e normatizada pela NOB/SUAS/2005, a família ocupa centralidade composta 

também pelo Estado e sociedade; o chamado esquema pluralista de bem-estar, no qual contam 

com o voluntarismo e solidarismo que cercam a família e sua rede de sociabilidade, que se 

constitui como uma estratégia de redução dos gastos, visto que a família pode contar com os 

poucos recursos que ela dispõe. “Neste esquema o mercado ocupa-se em proteger os que 

possuem empregos estáveis e com boa remuneração e o Estado ‘abre mão’ do papel de 

principal provedor de bem-estar social” (CASTILHO; CARLOTO, 2010, p.16). 

De acordo com Silva e Teixeira (2015), “a família é convocada a assumir obrigações 

com a assistência e o cuidado de seus membros, na medida em que o Estado reduz o alcance 

de sua ação protetiva, sem oferecer suportes suficientes” (p.195). Assim, o Estado só intervém 

quando a família e o mercado falham na provisão de autoproteção, e sua intervenção se dará 

através de políticas de caráter compensatória e temporária. 

Na política de assistência social, tem-se a defesa da centralidade da família por meio 

da matricialidade familiar, na qual justifica o foco na família a partir do reconhecimento da 

sua fragilização e vulnerabilidade como consequência do processo de transformação social, 

cultural, econômica, de crise do capital e do trabalho, ao mesmo tempo, que a mesma é 

responsabilizada pela proteção dos seus membros. Encontra-se esse reconhecimento e 

preocupação com a família, enquanto portadora de direitos e deveres, quando se afirma que: 

 

[...] por reconhecer as fortes pressões que os processos de exclusão sociocultural 

geram sobre as famílias brasileiras, acentuando suas fragilidades e contradições, faz-

se primordial sua centralidade no âmbito das ações da política de assistência social, 

como espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias, 

provedora de cuidados aos seus membros, mas que precisa também ser cuidada e 

protegida (BRASIL/PNAS, 2004, p.35). 
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A materialização da assistência social se deu através de programas, como: Programa 

de Atenção Integral à Família (PAIF), o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 

e o ainda presente Programa Bolsa-Família (último programa criado no governo Lula), que, 

muitas das vezes, reafirmam a ação controladora do Estado em relação à família. O Bolsa 

Família, por exemplo, acaba comprometendo a família com obrigações, que são chamadas 

pelos programas de condicionalidades. Apresenta-se como uma espécie de acordo entre a 

família e o Estado, no qual prevê “punições” para as famílias, caso não cumpra com o que é 

exigido, o que revela o caráter culpabilizador e disciplinador da família e do controle do 

Estado sobre essa unidade familiar (SILVA; TEIXEIRA, 2015). 

 É necessário esclarecer que o Programa Bolsa Família mostrou-se como um forte 

mecanismo para diminuição da pobreza (principalmente a pobreza absoluta) e inclusão social, 

contudo, o questionamento a ser feito é que o modelo adotado por esse programa não se 

caracterizou de fato na redistribuição de riqueza universal, conforme a perspectiva da 

integralidade, tendo em vista que ainda não enfrentou as sequelas da política neoliberal, bem 

como não conseguiu avançar na universalização da Proteção Social, pois ainda se mostra 

como um programa fragmentado, em que focaliza a sua ação apenas na extrema pobreza e 

exclui uma grande parcela da população empobrecida. Além disso, aquele que consegue ser 

incluído no programa acaba experimentando da ação controladora do Estado, como 

mencionado acima. 

Embora haja o reconhecimento de que os programas de transferência de renda 

cumpram um importante papel de combate à pobreza, sendo responsáveis por grande parte 

dos recursos destinados à assistência social, estes ainda, tem-se apresentado na sociedade 

brasileira, como mecanismo compensatório de cunho assistencialista (e não assistencial), com 

ações fragmentadas, focalizadas, setorizadas, centralistas e institucionalizadas, que culmina na 

desigualdade social, tendo em vista que não existe estratégia de política social de qualidade de 

curto, médio e longo prazo para o problema da distribuição de/ renda e do patrimônio. 

Carvalho (2010) aponta que essa política social reflete “uma cultura enraizada 

historicamente no Estado e na Sociedade, que legitima o autoritarismo e a tutela dos 

dominantes e a subalternidade dos dominados” (p.94). O enfrentamento da pobreza se dá pela 

via da tutela e do assistencialismo. As ações direcionadas as famílias têm se apresentado 

extremamente de forma conservadora, estagnada e só permissíveis no contexto da cultura 

tutelar dominante. 

Outro aspecto a destacar no modelo de proteção social, é a responsabilidade da mulher 

nos programas de transferência de renda, na qual reforça a desigualdade de gênero e reforça 
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sua função de cuidadora, bem como a sobrecarrega, tendo em vista que além da sua inserção 

no mercado de trabalho, ela também tem que dá conta das atividades domésticas e dos 

cuidados dos membros mais fragilizados, sem o devido suporte do Estado. Mioto (2008) traz 

essa discussão quando aponta que: 

  

As políticas familiares, de caráter familista, tendem também a reforçar os papéis 

tradicionais de homens e mulheres na esfera doméstica e condicionar a posição de 

homens e mulheres no mercado de trabalho. Isso se traduz numa presença 

“secundária” da mulher nesse mercado, quer seja pela forma (tipo de atividade, 

salário) como se inserem ou ainda pela dupla jornada de trabalho que as penalizam 

com o alto custo emocional. (p.140). 

 

Esse modelo de proteção “familista” (usando o termo de Mioto, 2008) acaba 

sobrecarregando a mulher e reforçando a ideia tradicional de homem “provedor” e mulher 

“cuidadora”. 

Outra questão a ser abordada nesse modelo de proteção social na sociedade brasileira, 

é a forte presença do familismo, em que a família assume uma maior proteção social dos seus 

membros, ao mesmo tempo, em que o Estado se ausenta na proteção social dessas famílias. O 

Estado, ao mesmo tempo, que entende a família como a principal e mais importante esfera de 

proteção social, este, também, a culpabiliza diante das situações e problemáticas sociais 

decorrentes. 

De acordo com Mioto (2008), a família sempre ficou sobrecarregada em relação à 

proteção social, funcionando como atenuadora das insuficiências do Estado e do mercado. O 

Estado vem transferido responsabilidade que são de natureza pública para a esfera privada, a 

família. Ou seja, há uma super-responsabilização das famílias nos cuidados e na Proteção 

Social dos seus membros, dado que as mesmas se encontram em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. 

 É notório que a família ocupa um papel essencial na proteção de bem-estar, contudo, é 

importante questionar até que ponto a família pode responder por suas demandas internas e as 

exigências impostas pelo Estado nos cuidados com os seus membros, tendo em vista que ela 

tem sido permeada por inúmeros desafios e sofre com as refrações da questão social no seu 

cotidiano, tais como a violência, a pobreza, a droga, o desemprego, entre outros, “o que tem 

causado o aumento das vulnerabilidades, das contradições no interior da unidade familiar, 

assim como reduzido a sua capacidade de enfrentar os riscos sociais” (SILVA; TEIXEIRA, 

2015, p.197). 
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 Para que a família possa garantir a proteção social de seus membros, é necessário que 

o Estado garanta-lhe as mínimas condições para tal. “Por detrás da criança excluída da escola, 

nas favelas, no trabalho precoce urbano e rural e em situação de risco, está à família 

desassistida ou inatingida pela política social” (FERRARI; KALOUSTIAN, 2010, p.13). O 

Estado precisa investir numa política social de qualidade, cujo objetivo seja de erradicação da 

miséria. Há aqui uma mão dupla a ser garantida. 

 Mioto (2015) expõe que o caráter familista da política social vem se executado em 

vários níveis, dentre eles no campo da oferta dos serviços sociais, por meio de: 

 

[...] insuficiência/ausência de serviços, especialmente públicos/estatais de caráter 

universal; forte investimento de recursos em subsídios à oferta de serviços por 

entidades não governamentais, os quais tendem a ser focalizados, seletivos, 

precários e normalizantes e também da incorporação das famílias no cotidiano dos 

serviços ofertados (p. 707). 

 

Com a redução das políticas sociais, as quais não assumem seu caráter universal e 

passam a ser seletiva, devido aos cortes dos gastos públicos nos atendimentos às demandas 

sociais, a solução encontrada pelo Estado Social foi responsabilizar a unidade familiar para 

cobrir os serviços públicos, ou seja, uma alternativa criada para diminuir a dependência da 

família dos serviços estatais. Sendo assim, constata-se uma ineficiência do Estado pela 

implementação de políticas sociais para que preserve a integridade da família e de seus 

membros. 

 A família e as políticas sociais e públicas são de suma importância para o 

desenvolvimento e proteção de todos. Enquanto a família for entendida como base da 

sociedade, a criação de tais políticas é fundamental para contribuir para a qualidade familiar e 

de seu desenvolvimento humano e comunitário, tendo em vista que tais políticas articulam um 

conjunto de ações para a garantia dos direitos sociais. 

 Como mencionado por Carvalho, “implementar políticas públicas com centralidade 

na família não se trata de desresponsabilizar o Estado de sua função de garantir as ações de 

cuidado social, mas resgatar e revalorizar o papel dela como instituição base da sociedade, 

merecedora de especial proteção estatal” (S.I.: s.n., p.12).  Desse modo, as políticas públicas 

adequadas constituem-se como um forte instrumento de promoção de políticas sociais, de 

forma a garantir o equilíbrio social. 
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3  MEDIDA SOCIOEDUCATIVA E A UNIDADE DE SEMILIBERDADE EM 

CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 

 

3.1  O ECA e aplicação da medida socioeducativa segundo o SINASE 

 

Como mencionado no capítulo anterior, no Século XIX, a sociedade brasileira foi 

marcada pela configuração de família patriarcal, e esse modelo esteve intensamente 

relacionado ao processo de higienização. A elite brasileira com o movimento higienista criou 

a ideia de periculosidade, pois acreditavam que às crianças menos favorecidas que 

“perambulavam pelas ruas das cidades”, se tornariam um adulto criminoso no futuro. Com 

isso, no início Século XX, tem-se um movimento de encarceramento em massa de crianças e 

adolescentes que estavam nas ruas, de modo a transformar esses sujeitos em indivíduos 

economicamente úteis e socialmente “dóceis”.  

A medicina higiênica entra na vida familiar da antiga elite agrária, durante o Século 

XIX, com o objetivo de servir de mediadora e intérprete dos interesses do Estado pela saúde 

da população, em busca da conservação e da educação das crianças, pois entendiam que a 

criança de elite seria posteriormente o reflexo do adulto saudável. A preocupação dos 

higienistas estava centrada no alto índice de mortalidade infantil, reflexo do Estado de 

afrouxamento de vínculos entre pais e filhos. Para os higienistas esse Estado de afrouxamento 

tinha como causa a escravidão, pois, conforme o pensamento destes, a presença de escravos 

no ambiente familiar e o uso de escravas como amas-de-leite era “a origem da degradação dos 

costumes familiares da elite e, por conseguinte, da degeneração e morte de sua prole” 

(PAULA, 2004, p.61). Sendo assim, a estratégia do Estado para com as famílias da elite, tinha 

como objetivo a sua adesão à ordem estatal por meio do gerenciamento das questões 

referentes à higiene de seus filhos.   

Em relação aos filhos das famílias empobrecidas, a estratégia do Estado se dará de 

forma distinta, durante o início do Século XX. O Estado substitui o ambiente familiar dessas 

crianças e adolescentes pela internação em instituições públicas assistenciais e/ou punitivas.  

Os filhos das camadas mais pobres eram vistos pelo Estado e pelos higienistas como 

“problema social”, considerados como “vadios", “delinquentes” e “sem-família". Estes 

acreditavam que as crianças e os adolescentes por estarem “perambulando pelas ruas das 

cidades” e fora do trabalho nas fábricas, estavam expostos às atividades ilícitas. A pobreza 

desses indivíduos era suficiente para serem vistos como “classe perigosa” e torná-los 

malfeitores em potencial. Logo, a pobreza era associada a delito, e a questão social passa a ser 
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naturalizada e transformada em uma questão individual e moral, pois sobre o indivíduo recaía 

a responsabilidade pela situação de pobreza que se encontrava, por não se adaptar à 

sociabilidade e demanda do capital; ou seja, a lógica da criminalização da pobreza, na qual 

esconde as tramas e relações que a produzem.  

Como mencionado por Leal e Macedo (2017) “[...] a naturalização da questão social 

assume a tendência de criminalizar grupos e classes subalternas, focando a explicação da 

violência, que deve ser enfrentada pela via da repressão, para garantir a segurança” (p.131).  

 A pobreza era considerada pela elite da época e pelos conservadores como “desajuste", 

“disfunção”, a qual poderia ser enfrentada com ações higienistas, pela via da punição e 

repressão, para “proteger” a sociedade desses indivíduos considerados como “desajustados”. 

Na verdade, essas medidas se revelavam como uma limpeza das sequelas do capital. Todavia, 

a pobreza é uma das expressões de um processo inerente à sociedade capitalista, como 

discutido no primeiro capítulo deste trabalho. 

À medida que o capitalismo gera riqueza, também gera a desigualdade, tendo em vista 

que a riqueza não é socializada, mas expropriada pelo capital. As consequências do 

capitalismo vão culminar na criação de um exército de trabalhadores que não foram 

absorvidos pelo mercado, restando como escolha à submissão ao assalariamento, à 

mendicância, ladroagem, diante de uma realidade marcada pela pobreza.  

Posto isto, acreditavam que a causa da delinquência estava relacionada na ação 

negligente de seus pais, sendo a instituição familiar responsabilizada pela produção e 

reprodução da marginalidade. Assim, o Estado e a medicina higienista concentravam a 

responsabilidade pela situação de “abandono” e “delinquência” dessas crianças e adolescentes 

à família, pois entendiam que os pais que deveriam garantir à proteção e assistência aos seus 

filhos. Dessa forma, a “ausência ou a deficiência dos cuidados familiares e a impossibilidade 

de a família orientar os filhos para o caminho da educação e do trabalho seriam, então, as 

causas do abandono material ou moral que levaria crianças e adolescentes a viver pelas ruas” 

(PAULA, 2004, p. 68).  

 Contudo, esses pais, muitas das vezes, estavam ausentes da vida de seus filhos, 

porque estes permaneciam o dia todo na fábrica, em espaços em condições precárias, 

degradantes e insuportáveis, para conseguir complementar a renda familiar, devido aos baixos 

salários pagos aos homens adultos, sendo a renda complementada pelas mulheres, 

adolescentes e crianças. Além disso, essas famílias não contavam com nenhum tipo de apoio 

da parte do poder estatal, ficando à margem da sociedade, vivendo em condições sub-

humanas nas cidades, em bairros com precárias condições de habitação, sendo muito 
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frequente a carência de saneamento básico, acesso à saúde, bem como precárias condições de 

mobilidade, dentre outros. Era um Estado negligente e punitivo em relação a essas famílias 

empobrecidas. 

Ainda, atualmente, as famílias dos adolescentes/jovens em conflito a lei, são 

consideradas pelo Estado e pela sociedade como as “únicas responsáveis” pela situação que se 

encontra o seu filho, vistas como negligentes e irresponsáveis. Sendo culpabilizadas pela sua 

situação de pobreza que se encontram, em paralelo, em que o Estado e o capital são isentados 

de toda responsabilidade, o que torna invisível toda a violência contra as classes populares.  

Não obstante, as instituições assistenciais passaram a substituir os cuidados familiares, 

pois, segundo os higienistas, só o poder estatal seria capaz de transformar “abandonados” e 

“delinquentes” em futuros trabalhadores. Na verdade, a intenção dos higienistas com o 

encarceramento desses sujeitos, sob a ordem do Estado, era tornar “limpo” a área urbana para 

a classe burguesa, porquanto predominava a ideia de pobreza como epidemia, cujo contágio 

era inevitável, sendo assim, a família pobre era considerada perigosa, porque colocava sob 

ameaça toda sociedade.  Logo, as medidas punitivas e restritivas são direcionadas às classes 

subalternas.  Ao invés de formular e operacionalizar políticas públicas para combater às 

desigualdades sociais, o Estado preferia e, ainda prefere aderir à política de punição e 

repressão. Esses sujeitos eram e são punidos, ainda hoje, por sua não inserção na lógica do 

capital.   

Como tentativa de disciplinar as crianças consideradas “delinquentes” pela sociedade, 

o Estado brasileiro durante o Século XX, estabeleceu formas de controle e repressão, para 

adequação a ordem vigente, como as casas de correção, uma espécie de internação, as quais 

tinham o objetivo de tirar dos espaços urbanos os “menores considerados infratores” (termo 

utilizado na época), tendo em vista que estes apresentavam condutas consideradas contrárias à 

moral e o bom costume, vistos como riscos aos interesses econômicos e políticos da elite da 

época.  À vista disso, a questão social passa a ser tratada como caso de polícia. As expressões 

da questão social ao serem colocadas como caso de polícia passam a ser inscrita no campo da 

criminalidade e da desordem (o que foi importante para sustentar a expansão do capitalismo 

no Brasil) e, não como fruto da desigualdade entre as classes no seio da sociedade do capital. 

Havia desse modo, nos espaços urbanos, a presença constante de autoridades policiais 

que tinham como objetivo o controle dos “frequentadores de ruas”. “De fato, a educação não 

era vista como um mecanismo de controle social, apenas o trabalho era visto assim. Acredita-

va-se de forma generalizada, que o ócio deveria ser combatido com o trabalho, e coube à polí-

cia nas cidades, esta fiscalização” (LINHARES, 2016, p.37).  
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Um exemplo de mecanismo de proteção criado pelo Estado, no Brasil, foi o Serviço de 

Assistência ao Menor – SAM, criado em 1942, vinculado ao Ministério da Justiça, de 

orientação correcional-repressiva. Os “menores” autores de infração penal eram postos em 

internatos, casas de correção ou reformatórios, pois eram vistos como “desviantes” e 

“vagabundos”.  

É necessário esclarecer que a lei que vigorava nesse período era o Código de Menores, 

instituído em 1927, que dava destaque para a ideia de correção dos mesmos. Logo, aos que 

cometessem infração penal era previsto, segundo o Código, a prisão especial. Com o fato de 

serem vistos como “delinquentes” e serem sentenciados pelo juiz, esses eram excluídos 

socialmente e vistos com estigmas pela sociedade, o que não difere da atualidade. Com o 

Código de Menores em 1927, a família tem o seu campo de atuação restringida e o campo de 

ação do Estado é expandido, sendo as relações de pais e filhos fiscalizadas pelo Estado, tendo 

em vista que o Poder Estatal assumiu a responsabilidade pela educação das crianças e 

adolescentes em substituição da família. Contudo, esse modelo institucional foi criticado, pois, 

apresentava ações consideradas repressivas, sendo extinto na segunda metade dos anos 1960, 

com o Golpe Militar de 1964.  

 O Serviço de Assistência ao Menor (SAM) foi redefinido e substituído pela Fundação 

do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), a qual estava vinculada ao Ministério da Justiça e 

reforçava o caráter corretivo e de policiamento. Porém, coube a FUNABEM efetivar a 

Política Nacional de Bem Estar do Menor (PNBEM), que deveria acabar com os métodos de 

repressões e desenvolver estratégias que evitassem à internação ou institucionalização das 

crianças. Para possibilitar a proposta de evitar internações e institucionalizações, a 

FUNABEM desencadeia um processo nos governos estaduais que deu origem às unidades da 

Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM) (FALEIROS, 2009). 

Mesmo com as mudanças dos nomes, as práticas continuaram as mesmas: as crianças 

e os adolescentes pobres eram vistos como “menores” que ofereciam risco à sociedade, sendo 

alvos de práticas moralizantes e higienistas, por isso, a violência dada a eles era aceita por 

muitos na sociedade. A FUNABEM E FEBEM tinham como meta proteger as crianças e 

adolescentes dos “desajustamentos” da sociedade e da marginalização, pois ainda existia a 

relação causal entre pobreza e marginalidade. No decorrer dos anos, foi observado que a 

internação de crianças e adolescentes na lógica do regime militar não deu certo, pois era 

marcado pela violência e repressão. Sendo, portanto, um sistema degradante que agravou a 

situação, produzindo e reproduzindo a marginalidade. 
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Em 1979, o Código de Menores, adota a doutrina de proteção ao “menor em situação 

irregular” que teria abrangência para os casos de abandono, desvio de conduta, infração penal, 

falta de assistência e representação de um responsável legal. Desta forma, é possível destacar 

que as políticas sociais voltadas para os “menores” tinham um cunho de criminalização da 

pobreza, pois enxergavam crianças e adolescentes pobres como futuros “marginais” e o 

Estado precisava corrigi-los.  

No entanto, nos anos de 1980, as mudanças em relação às políticas de atendimento as 

crianças e adolescentes viraram pauta de lutas sociais. No contexto internacional, nesse 

mesmo período, aconteceu o Ano Internacional da Criança (1979) e a Convenção dos Direitos 

das Crianças (1989) que foram importantes no reconhecimento dos direitos das crianças e 

adolescentes. O processo de redemocratização repercutiu em mudanças para um novo olhar 

sob a infância e juventude no Brasil, uma nova concepção no tratamento das questões 

pertinentes (FALEIROS, 2009).  

Em 1988, é promulgada a Constituição Cidadã, que trouxe significativos avanços para 

a sociedade brasileira. Dentre os avanços estão os direitos e deveres em relação à criança e ao 

adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal. O artigo 227 da CF/88 normatizou 

alguns preceitos que deram a possibilidade da regulamentação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA).  

Sendo assim, no dia 13 de julho de 1990, foi promulgado o ECA, saindo de toda a 

perspectiva que tiveram as outras políticas para crianças e adolescentes no Brasil. O ECA 

trouxe a Doutrina de Proteção Integral. Diante dessa perspectiva, crianças e adolescentes no 

Brasil passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos em condição peculiar de 

desenvolvimento, sendo questionada a concepção de “menor”. Com a promulgação do ECA 

(1990), são tratadas as questões inerentes ao direito à vida, saúde, educação, liberdade, 

respeito, dignidade, alimentação, ao lazer, à profissionalização, cultura, convivência familiar 

comunitária, bem como são previstas no Eca as medidas socioeducativas  para aqueles que 

cometem ato infracional.  

Assim, o adolescente entre 12 a 18 anos e, em casos especiais até aos 21 anos, estão 

sujeitos às medidas socioeducativas, quando pratica ato previsto como crime ou contravenção 

penal, que é definida de acordo com a gravidade do ato cometido. O adolescente é 

encaminhado para os serviços de atendimento, no qual assegura ao adolescente praticante de 

ato infracional (nomenclatura do ato realizado por esse sujeito especial de direito) receber o 

tratamento diante da sua condição peculiar de desenvolvimento.  
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As medidas socioeducativas possuem caráter predominantemente pedagógico, de 

ressocialização, trazer o adolescente à sociedade. Devem ofertar uma proposta pedagógica e 

não punitiva, com o foco principal de educar, que levem os adolescentes a refletirem sobre o 

ato infracional praticado e promova uma inclusão social através de ações planejadas. Estas 

medidas, por sua vez, possuem seis tipos: advertência (art. 115 do ECA), obrigação de reparar 

o dano (art. 116 do ECA), prestação de serviço à comunidade (art. 117 do ECA), liberdade 

assistida (art.118 e 119 do ECA), inserção de semiliberdade (art. 120 do ECA) e internação 

(arts.121 a 125 do ECA).  

É importante frisar que as medidas socioeducativas se dividem em dois grupos 

diferentes: 

O primeiro grupo são as medidas em Meio Aberto, cujo caráter é pedagógico 

(advertência, reparação de danos, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida).  

A advertência consiste em uma repreensão verbal ao adolescente, executada 

diretamente pelo juiz da vara da infância e juventude, em audiência, podendo ser imposta 

independentemente de prova de autoria e da materialidade, reduzida a termo e assinada.  

A obrigação de reparar o dano impõe ao adolescente reparar seu ato compensado à 

vítima. Caso haja a impossibilidade de cumprimento da medida, esta poderá ser substituída 

por outra mais adequada. 

A medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade diz respeito à 

execução de tarefas gratuitas de interesse público, por um período de até seis meses, em 

conjunto com as instituições na comunidade. Para isso, a intersetorialidade de diversas 

porções da sociedade é essencial para a realização da medida.  

A liberdade assistida determina que o adolescente e seus responsáveis legais 

compareçam, periodicamente a um posto predeterminado, para acompanhamento, orientação 

e apoio, nos quais são realizados encaminhamentos monitorados, tais como: escola, curso 

profissionalizante, saúde, dentre outros. Essa medida é fixada pelo prazo mínimo de seis 

meses, podendo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, segundo as metas 

estabelecidas em seu processo socioeducativo. Esta se constitui como a medida 

socioeducativa mais adequada para acompanhar o adolescente em conflito com a lei, visto que 

este se submete à construção de um verdadeiro projeto de vida sem perder sua liberdade. 

O segundo grupo são as medidas privativas de liberdade, que também possui o caráter 

pedagógico, mas sem deixar de ser coercitivas (Semiliberdade e Internação).  

A medida socioeducativa de regime de semiliberdade pode ser determinada desde o 

início, ou como forma de transição para o meio aberto, isto é, liberdade assistida ou prestação 
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de serviços à comunidade, após a privação da liberdade. Os adolescentes no regime de 

semiliberdade dormem na unidade, mas durante os finais de semana vão para casa com o 

responsável e retornam com os mesmos para a unidade na segunda-feira. No regime de 

semiliberdade o adolescente pode realizar atividades externas, como define o art. 120, § 1º do 

ECA, “são obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, 

ser utilizados os recursos existentes na comunidade” (BRASIL, 1990). Vale ressaltar que a 

medida não comporta prazo determinado. 

A medida de internação tem sua duração máxima de três anos, e só poderá ser aplicada 

quando tratar de um ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa; 

aplicada em último caso. Nesta medida, o adolescente fica internado, sendo privado 

totalmente de sua liberdade, no qual é reavaliado a cada seis meses para decidir sob 

fundamentação sua finalização ou prolongação. 

Faz-se necessário destacar que as medidas socioeducativas devem englobar um 

conjunto de iniciativas, de modo que não fique apenas centrado na questão do adolescente em 

conflito com a lei, mas que possam garantir, também, os direitos dos seus familiares, mesmo 

após o cumprimento da medida socioeducativa determinada para o adolescente/jovem. 

Com o objetivo de superar as políticas brasileiras de atendimento infanto juvenil 

anterior a CF/1988, que foram marcadas pela discriminação, sanções com caráter punitivo, e 

que não reconheciam crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direito, o Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e a Secretária Especial de 

Direitos Humanos em comum a outras instituições e com os operadores do Sistema de 

Garantia de Direitos (SGDCA) começaram a pensar uma Lei de Execução que deveria 

orientar e normatizar as medidas socioeducativas em todo o território nacional. 

Sendo assim, em julho de 2006, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE) foi apresentado e instituído enquanto resolução 119/2006 do CONANDA, e foi 

aprovado pela Lei 12.594, em 18 de janeiro de 2012, que significou um avanço na questão do 

adolescente em conflito com a lei, tendo em vista que trouxe uma série de inovações no que 

se refere à aplicação e execução de medidas socioeducativas. Posto isto, entende-se como 

SINASE, 

 

O conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de 

medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, 

distrital e municipal, bem como todos os planos, políticas e programas específicos 

de atendimento a adolescentes em conflito com a lei (SINASE, 2012, art. 1°, § 1º). 
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O SINASE estabelece que o adolescente em conflito com a lei deva receber um 

conjunto de ações que possam contribuir para a sua formação, na qual possibilite ser um 

cidadão autônomo e solidário, se relacionando bem consigo mesmo e a sociedade, sem 

reincidir na prática de atos infracionais. Para que isso ocorre, é necessário que o SINASE 

institua uma rede de serviços que abarque políticas de educação, lazer, cultura, saúde, 

segurança pública, entre outros serviços cujo objetivo seja de garantir a proteção integral aos 

adolescentes/jovens que estejam em conflito com a lei. 

Desse modo, o SINASE surge pela necessidade de reafirmar a natureza pedagógica, 

breve e excepcional que as medidas socioeducativas possuem, rompendo com as práticas 

antigas de atendimento ao adolescente em conflito com a lei. 

No entanto, mesmo com as mudanças em forma de lei, as medidas socioeducativas 

aplicadas aos adolescentes acabam por afirmar mais o lado punitivo do que educacional, por 

meio dos Aparelhos (repressivo) de Estado. Compreendem-se como Aparelhos de Estado: “O 

Governo, a Administração, O Exército, os Tribunais, as Prisões, etc., que constituem aquilo a 

que chamaremos a partir de agora o Aparelho Repressivo de Estado. Repressivo indica que o 

Aparelho de Estado em questão <<funciona pela violência>> {...}” (ALTHUSER, 1992, p.43). 

Ou seja, o Aparelho de Estado, em si mesmo, funciona de maneira massiva pela repressão, 

inclusive física. Assim, há “o emprego agressivo da polícia, dos tribunais e da prisão nos 

setores mais baixos do espaço social e físico” (WACQUANT, 2012, p. 35).  Como exemplo, 

temos a medida de internação, que deveria ser aplicada ao adolescente quanto este se utilizar 

do emprego da violência e sua liberdade representar de fato risco à população. Contudo, 

percebe-se dos juízes uma maior adesão pela internação, mesmo para atos considerados 

menos gravosos. Sendo assim, tem-se uma “cultura de internação” como apontada por 

Bragança Soares (1998:3); o que gera consequentemente uma superlotação das medidas de 

internação. 

 De acordo com o levantamento realizado pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público-CNMP
9
, referente ao ano de 2019, foi apurado que há 18.086 adolescentes e jovens 

em cumprimento de medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado para um 

                                                 
9
 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO-CNMP. Levantamento do CNMP indica que há 

superlotação em unidades de atendimento socioeducativo no Brasil/ Conselho Nacional do Ministério Públi-

co. Brasília: CNMP, 2019. Disponível em: < https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12528-

levantamento-do-cnmp-indica-que-ha-superlotacao-em-unidades-de-atendimento-socioeducativo-no-

bra-

sil?highlight=WyJzdXBlcmxvdGFcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwidW5pZGFkZXMiLCJpbnRlcm5hXHUwMGU3

XHUwMGUzbyIsInVuaWRhZGVzIGludGVybmFcdTAwZTdcdTAwZTNvIl0 > Acesso em 01/03/2021. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12528-levantamento-do-cnmp-indica-que-ha-superlotacao-em-unidades-de-atendimento-socioeducativo-no-brasil?highlight=WyJzdXBlcmxvdGFcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwidW5pZGFkZXMiLCJpbnRlcm5hXHUwMGU3XHUwMGUzbyIsInVuaWRhZGVzIGludGVybmFcdTAwZTdcdTAwZTNvIl0
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12528-levantamento-do-cnmp-indica-que-ha-superlotacao-em-unidades-de-atendimento-socioeducativo-no-brasil?highlight=WyJzdXBlcmxvdGFcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwidW5pZGFkZXMiLCJpbnRlcm5hXHUwMGU3XHUwMGUzbyIsInVuaWRhZGVzIGludGVybmFcdTAwZTdcdTAwZTNvIl0
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12528-levantamento-do-cnmp-indica-que-ha-superlotacao-em-unidades-de-atendimento-socioeducativo-no-brasil?highlight=WyJzdXBlcmxvdGFcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwidW5pZGFkZXMiLCJpbnRlcm5hXHUwMGU3XHUwMGUzbyIsInVuaWRhZGVzIGludGVybmFcdTAwZTdcdTAwZTNvIl0
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12528-levantamento-do-cnmp-indica-que-ha-superlotacao-em-unidades-de-atendimento-socioeducativo-no-brasil?highlight=WyJzdXBlcmxvdGFcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwidW5pZGFkZXMiLCJpbnRlcm5hXHUwMGU3XHUwMGUzbyIsInVuaWRhZGVzIGludGVybmFcdTAwZTdcdTAwZTNvIl0
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/12528-levantamento-do-cnmp-indica-que-ha-superlotacao-em-unidades-de-atendimento-socioeducativo-no-brasil?highlight=WyJzdXBlcmxvdGFcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwidW5pZGFkZXMiLCJpbnRlcm5hXHUwMGU3XHUwMGUzbyIsInVuaWRhZGVzIGludGVybmFcdTAwZTdcdTAwZTNvIl0
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total nacional de 16.161 números de vagas disponíveis, representando uma superlotação de 

11,91%.  

Cada unidade de internação possui uma escola e, devido à superlotação, acabam por 

não atender a todos os adolescentes, o que revela que o cumprimento das medidas 

socioeducativas se mostra indiferente à doutrina de proteção integral previsto no ECA e 

preconizado na Lei do SINASE. Posto isto, a gestão da miséria se dará por meio do 

encarceramento para os adultos e de internação para os adolescentes. Segundo Silveira (2016), 

“a resposta do Estado para esses jovens que tiveram seus direitos denegados, é o 

encarceramento, mostrando mais uma vez a ‘criminalização da pobreza’ enquanto solução 

para a desigualdade e insegurança sociais, a gestão e controle da miséria” (p.6). 

O Estado está mais preocupado com a retirada “temporária” destes adolescentes da 

sociedade do que propriamente com sua ressocialização, sobretudo o Estado neoliberal. Além 

disso, o aumento das “prisões” utilizado pelo Estado neoliberal torna-se a alternativa mais 

econômica, e até rentável para “administrar a pobreza”, sem contrariar os interesses de 

mercado (SILVEIRA, 2016). Ou seja, para o Estado é mais viável investir em prisões ou 

instituições de medidas socioeducativas do que em políticas públicas para que venham 

garantir os direitos necessários para o desenvolvimento de forma sadia dessa população 

infanto-juvenil na sociedade. O sistema prisional e as medidas socioeducativas são sistemas 

seletista, classista, racista, cruel ao extremo, e no contexto brasileiro, degradante e desumano.  

Dessa forma, a medida socioeducativa se mostra como uma forma de “limpeza social”, 

pautada na exclusão e estigmatização dos jovens que conflitam a lei, ou seja, que não aceitam 

o lugar para eles deixado. Segundo Filho (2004), o jovem, uma vez tendo sido internado, 

“encontrará ainda menos possibilidades de se reintegrar à sua vida anterior ao ato infracional, 

e só lhe restará, na maioria das vezes, o retorno ao crime e, ao longo prazo, a prisão ou a 

morte em conflitos com a polícia ou com bandos rivais” (p.115). Em relação a esse 

pensamento, Goudinho (2016) pontua que:  

 

A aplicação das medidas socioeducativas alerta ao adolescente em conflito com a lei 

sobre sua conduta antissocial e pretende “reeducá-lo” para a vida em sociedade. 

Porém, as possibilidades de restauração no sistema prisional brasileiro são pequenas, 

devido à falta de projetos e oportunidades apresentadas ao adolescente em conflito 

com a lei. Quando eles retornam para a vida social, alguns deles estão ainda mais 

violentos e antissociais (p.28). 

 

Vale lembrar que esses adolescentes e jovens em conflito com a lei são vistos pela 

sociedade e mostrados pelos meios de comunicação como os sujeitos mais violentos, herança 



55 

 

das políticas realizadas ao longo do Século XX, contudo, a trajetória desses sujeitos é iniciada 

após um percurso de infância em que foram negados vários direitos fundamentais, 

vivenciando no seu cotidiano diversas formas de violações (isso não explica a conduta para à 

prática do ato infracional, mas se mostra como um caminho).  

Silva e Lopes (2009) esclarecem que “diante de tamanha desigualdade social e dos 

escassos recursos para a construção de uma rede de proteção à adolescência e à juventude, a 

vulnerabilidade dos jovens de grupos populares, expressa por inúmeros índices relacionados à 

violência” (p.97).   

Assim, a violência se faz presente na vida desses adolescentes em todas as formas, eles 

praticam atos que os colocam em conflito com a lei e, ao mesmo tempo, são violados pela 

sociedade e pelo Estado, vivenciando as mais variadas formas de violações, tais como: a falta 

de acesso aos direitos sociais, como acesso à escola, educação, profissionalização, esporte, 

cultura, dentre outros; estes mesmos direitos que estão previstos no ECA (que constituiu um 

avanço para esse público), mas  que  na realidade  são negados para muitos adolescentes, em 

sua maioria negros, pobres, com baixa escolaridade, com vínculos familiares frágeis e que 

residem em comunidades onde o grupo narcotráfico se faz presente, possibilitando-lhes 

realizar de forma imediata o seu sonho de afirmação, consumismo e heroísmo, mesmo que 

isto custe-lhe a vida (GALLO; WILIAMS, 2005). “Os adolescentes são, portanto, mais 

vítimas da violência do que autores de crimes violentos. Violência institucionalizada pelos 

mecanismos de reprodução do capital e pela ausência da intervenção estatal” (LEAL; 

MACEDO, 2017, p.138).  

Segundo os dados disponibilizados pelo Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas – Novo DEGASE em conjunto com Assessoria de Sistematização 

Institucional – ASIST
10

 a respeito do perfil dos adolescentes jovens em privação de liberdade 

(Semiliberdade e Internação), referente ao ano de 2019: 

  

A maioria é do sexo masculino (97%); negro (76,2%); está na faixa etária entre 15 e 

17 anos (70%); não concluiu o Ensino Fundamental (91,3%) – 71,3% estão cursando 

o segundo semestre do Ensino fundamental; possui renda familiar de 1 a 3 salários 

mínimos (34%); 76,2% afirmaram ter tido alguma experiência profissional – destes, 

64, 5% disseram ter começado a trabalhar entre 10 a 15 anos; 71,6 % moram em 

região de conflito armado (entre policiais, traficantes e facções); foram apreendidos 

por terem cometidos atos infracionais roubo (44%) e tráfico de entorpecentes (41%) 

(DEGASE, p.41, 2019).  

 

                                                 
10

 DEGASE. TRAJETÓRIAS DE VIDA DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 

NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Disponível em: 

http://www.degase.rj.gov.br/files/pdf/pesquisa-jovens.pdf Acesso em 02/03/2021 

http://www.degase.rj.gov.br/files/pdf/pesquisa-jovens.pdf
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Diante desses dados expostos, percebe-se que os sujeitos mais vulneráveis hoje no 

Brasil são os jovens, negros de periferia, pobres, com pouca escolaridade e que começam a 

trabalhar desde cedo. Além disso, a juventude negra é a que mais sofre assassinato por parte 

de policiais. De acordo com o levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública -FBSP
11

, a respeito de mortes decorrentes de intervenções policiais, referente ao ano 

de 2019: 99, 3% são homens, na faixa etária entre 15 a 29 anos (77,9%) e negros (77,4%). O 

genocídio da juventude negra é um fenômeno imposto desde a época da colonização. Á 

discriminação racial pode ocorrer quando grupos humanos considerados raças ou 

identificados por traços raciais, ou racializados (como, por exemplo, a cor) são tratados de 

modo desigual do ponto de vista econômico, político, social e cultural (GUIMARÃES, 1999). 

A partir dos dados expostos, percebe-se que a sociedade é calcada numa dinâmica 

social, racista e elitista. Esses indivíduos são os que mais sofrem com as desigualdades 

histórico-social e econômica existente no Brasil, que passam a viver, desde a mais tenra idade, 

um histórico de violência.  

Os adolescentes/jovens em conflito com a lei e suas famílias vivenciam situações de 

violação de direitos e possuem sua cidadania negada na sociedade capitalista. Diante desse 

cenário de violência estrutural, através de direitos negados historicamente pelo Estado e pela 

sociedade, bem como de mudanças socioeconômica-culturais do país, a população infanto-

juvenil constitui-se, portanto, uns dos segmentos mais prejudicados. E como resposta ao 

cometimento do ato infracional, o Estado os apreende, interna, separa por facções e trata com 

descaso e violência.  

Posto isto, compreende-se que as intervenções do Estado voltadas para os adolescentes 

em conflito com a lei, ainda continua pautada na lógica punitiva e repressiva. O Estado 

brasileiro continua sendo racista, classista e seletista, que beneficia uns em detrimento dos 

outros. As medidas socioeducativas como instrumento de ressocialização desses 

adolescentes/jovens autores de ato infracional vêm se efetivando como mecanismo de 

controle e limpeza social desses sujeitos, com características eminentemente punitivas. Além 

disso, ainda continua presente na sociedade, nos dias atuais, a ideia de que pobreza gera 

violência, assim como no Século XX. Com isso, tem-se aumentado o preconceito sob os 

                                                 
11

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA – FBPS. Anuário Brasileiro de Segurança Pública 

2019. São Paulo, Edição, 2019.   Disponível em: https://www.forumseguranca.org.br/wp-

content/uploads/2019/10/Anuario-2019-FINAL_21.10.19.pdf Acesso em: 03/03/2021. 
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grupos que sofrem as expressões da questão social, principalmente os pobres, negros e 

favelados. 

 

3.2  Os dilemas da medida socioeducativa em meio fechado no Criaad/Campos: uma 

experiência enquanto estagiária do Serviço Social  

 

A cidade de Campos dos Goytacazes está localizada no Norte Fluminense no Estado 

do Rio de Janeiro, conhecida como terra dos índios goitacás, conta com uma população 

estimada de 511.168 habitantes, distribuídos em uma unidade territorial de 4.032, 487 Km², 

segundo dados do IBGE (2020). 

Durante o Século XIX, a estrutura econômica e social desigual e desumana criada 

nesse período, fez com que prevalecesse de um lado a concentração de renda sob o poder das 

oligarquias da época, enquanto, do outro lado, provocou um empobrecimento da classe média 

e o aparecimento de populações periféricas. A partir do Século XX, as indústrias 

sucroalcooleiras colaboraram para que novas relações de produção se estabelecessem, sob 

moldes capitalistas, o que ocasionou em uma ação econômica perversa, excludente e 

concentrador de renda (REGO, 2017).  

O processo de urbanização em Campos dos Goytacazes começa a se expandir em 1970. 

O seu povoamento se dará sobre uma planície de inundações às margens do rio Paraíba do Sul, 

caracterizada por relevos de baixas declividades. 

Durante os anos de 1970 e 1980, a cidade de Campos dos Goytacazes ficou muito 

conhecida por sua produção de cana, açúcar e álcool. No final do ano de 1970, devido à alta 

dos preços do petróleo vivenciado no país (no final da década de 1980, Campos também 

passou receber royalties) e o processo de restruturação produtivo no setor, fazendo com que 

diversas usinas locais reduzissem a produção, fez com Campos dos Goytacazes entrasse em 

colapso nos anos de 1980 e 1990. “Os resultados mais visíveis da estagnação do setor e seu 

impacto sobre a região foram o fechamento de inúmeras usinas, o elevado grau de 

desemprego gerado e a precarização das relações trabalhistas” (REGO, 2017, p.108).  

Diante dessa realidade, a partir dos anos 1980, Campos dos Goytacazes passou a 

vivenciar um processo de urbanização acelerado, profundo e desordenado, que provocou o 

surgimento de dezenas favelas e loteamentos clandestinos, causado pela falência das usinas de 

cana-de-açúcar.  Vale ressaltar que, ainda, atualmente, a cidade de Campos dos Goytacazes 

continua sendo marcada pela dualidade centro-periferia e pelas desigualdades 

sociocupacionais, em que os bairros periféricos se tornam cada vez mais distante da região 
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central, distanciando a população menos favorecida dos serviços considerados básicos, como 

saúde e educação.  

De acordo com Santos (2019), a elevação dos preços dos imóveis e os grandes 

latifúndios, herança da cultura de cana-de- açúcar, “fizeram com que a população mais pobre 

não tivesse acesso à moradia em bairros legalizados, levando as pessoas a ocuparem áreas de 

risco, portanto, a exclusão social de determinados grupos sociais, os empurram para essas 

áreas” (p. 4157). 

A maioria dos bairros de Campos dos Goytacazes é dividida pelo lado esquerdo e lado 

direito do Rio Paraíba do Sul. Os bairros do lado direito do rio estão às regiões mais 

valorizadas em relação dos que compõem o lado esquerdo do rio. Os bairros do lado esquerdo 

são os que sofrem menos intervenção do Estado, considerados como bairros periféricos, 

marcados pela pobreza e pelo excludente e desigual processo de apropriação dos bens de 

consumo, composto por uma população em sua maioria pobre. São os bairros que estão 

inseridos a maioria dos adolescentes/jovens em conflito com a lei e suas famílias, onde há 

poucas políticas públicas voltadas para esses indivíduos. Faz-se necessário ponderar que a 

segregação urbana e a desigualdade social contribuem para que os sujeitos se envolvam no 

mercado ilícito e, muitas vezes violento, pois são nos bairros periféricos que mais o tráfico de 

drogas se faz presente, oferecendo oportunidades de “emprego” e “ascensão social” para a 

juventude que, por baixa escolaridade não consegue ingressar no mercado formal de trabalho. 

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE, criado pelo Decreto nº 

18.493, de 26/01/93, é um órgão do Governo do Estado do Rio de Janeiro responsável pela 

execução das medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade (semiliberdade e 

internação), prescrita pelo Eca e aplicadas pelo Poder Judiciário aos adolescentes/jovens em 

conflito com a lei.  

O público-alvo do Novo Degase são os adolescentes/jovens em conflito com a lei, na 

faixa etária entre 12 a 18 anos e, em casos especiais, até aos 21 anos. Conforme os dados do 

Conselho Nacional do Ministério Público-CNMP
12

, o Brasil possui 330 Unidades de 

Internação (198 no Interior e 132 na Capital) e 123 unidades de semiliberdade (68 no Interior 

e 55 na Capital).   

O DEGASE foi fundado no governo de Lionel Brizola, em 1994, para substituir a 

Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência – FCBIA, que era uma Fundação 
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socioeducativos de internação e semiliberdade nos estados brasileiros/ Conselho Nacional do Ministério 
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Pública Federal responsável na época pela execução das medidas socioeducativas. O Estado 

do Rio de Janeiro foi à última Unidade de Federação que ainda manteve a estrutura federal 

para a execução das medidas socioeducativas, isso se deu pelo fato de ter sido capital federal. 

Vale salientar que competia a Fundação Nacional de Bem Estar do Menor – FUNABEM a 

responsabilidade de formular e implantar a Política Nacional do Bem-Estar do Menor. 

Contudo, com a promulgação do ECA, em 1990, a FUNABEM foi extinta e substituída pela 

FCBIA.   

 

Com o objetivo de atender aos preceitos constitucionais e de conformidade com o 

que passou a chamar-se Sistema Socioeducativo, ocorrido na vigência da Constitui-

ção da República de 1988, houve a descentralização político-administrativa. A cria-

ção do Novo DEGASE ocorreu a partir da interlocução do Governo Estadual com o 

Centro Brasileiro para Infância e Adolescência - CBIA, (órgão do Governo Federal 

no período de 1991 a 1994) em consonância com as diretrizes político-

governamentais de promoção, defesa e garantia de direitos de proteção legal. Neste 

período, houve absorção integral dos adolescentes atendidos pela CBIA, o mesmo 

não ocorrendo com as instalações físicas, fato que acarretou demandas específicas 

no atendimento. Dessa forma, a descentralização física se une à gerencial, envolven-

do todos os Sistemas de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente previstos 

para diminuição do ingresso e da reincidência a instituição (DEGASE, 2021). 
 

O campo sócio ocupacional Novo DEGASE
13

 apresentava, no contexto dos anos 1990, 

desafios que apontavam para a construção de uma prática de consolidação de outro modelo de 

atendimento, pautado na lógica da Proteção Integral, configurando assim, as novas equipes 

profissionais, formadas por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, como protagonistas 

dessas novas metodologias e paradigmas. 

Com o objetivo principal de diminuir as escolas de internação, o DEGASE a partir de 

1994, de forma gradativa, começa a substituir as escolas de internação pelos Centros de 

Recursos de Integração de Atendimento ao Menor-CRIAM, com a finalidade de confirmar a 

eficácia das medidas em lugar de internação. Esse processo de descentralização ocasionou na 

redução das internações e a ampliação dos CRIAMs, para privilegiar as medidas de 

semiliberdade. 

As unidades CRIAMs além da função de buscar a integração de recursos humanos, 

físicos e financeiros públicos e privados, em apoio aos adolescentes, à sua família e a sua 

comunidade, buscava-se ainda a desconstrução de uma estrutura tradicional, autoritária e 

punitiva de um atendimento distante da família e altamente caro, em busca por outra 
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democrática, participativa, humana; um espaço que verdadeiramente promovesse reais 

benefícios aos jovens em risco social. 

Em Campos dos Goytacazes, o CRIAM foi inaugurado em 12 de maio de 1998 (regido 

pelo código do menor), com a finalidade de executar as medidas judicias determinadas pelo 

juiz responsável pelas ações referentes aos adolescentes. Sendo Campos, desde então, 

considerado o Município de referência na região quanto à aplicação e execução de medidas 

socioeducativas do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. 

No dia 6 de agosto de 2009, a partir do Decreto 41983, a nomenclatura CRIAMs 

modifica-se para Centro de Recursos de Integração de Atendimento ao Adolescente - 

CRIAAD, pelo Governador Sérgio Cabral. A Instituição de Semiliberdade em Campos dos 

Goytacazes em seu campo de atuação abrange 18 municípios: Aperibé, Bom Jesus de 

Itabapoana, Campos dos Goytacazes, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Itaperuna, 

Lage de Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São Francisco 

do Itabapoana, São Fidélis, São João da Barra, São José da Barra, São José de Ubá e Varre-Sai. 

O CRIAAD se insere como uma unidade Estadual vinculada ao DEGASE, atualmente órgão 

da Secretaria de Educação – SEEDUC- para atender adolescentes em conflito com a lei. 

A capacidade de atendimento da Unidade na época (ano de 2019) que foi realizado a 

pesquisa era de 60 adolescentes. Mas, a Unidade contava com 106 adolescentes em cumpri-

mento de Medida Socioeducativa de Semiliberdade, portanto havia uma superlotação.   

O CRIAAD/Campos está situado muito próximo a uma região dominada por uma 

facção, que nem sempre é seguida pelos socioeducandos. Essa realidade dificulta o 

cumprimento da medida de semiliberdade, tendo em vista que isso acaba provocando tanto 

nos adolescentes/jovens como na própria instituição uma tensão e um clima de apreensão 

quanto a possíveis confrontos.   

A guerra entre facções se mostra presente em todas as localidades e, mesmo que o 

adolescente/jovem não seja participante de nenhuma facção, dependendo do bairro ou da 

comunidade de origem, este passa a ser identificado pelos demais como pertencente àquela 

facção, ou seja, o território muitas vezes define o pertencimento a uma dada facção. Salienta-

se que a própria unidade separa os internos nos alojamentos de acordo com o que é produzido 

no cotidiano e culturalmente no território do qual os adolescentes/jovens fazem parte.  

O perfil dos adolescentes/jovens que cumprem medida socioeducativa de 

semiliberdade no CRIAAD/Campos, em sua maioria, é: negros, pobres, com a faixa etária 
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entre 14 a 19 anos, e com laço familiar bastante enfraquecido. Os dados
14

 obtidos da pesquisa 

feita para a disciplina de Pesquisa Social, a partir da análise documental realizada em ficha de 

recepção, disponível nos arquivos da unidade e referentes aos adolescentes/jovens revelaram 

o seguinte: 70% deles eram negros e 30% pardos. Sendo que 50% estavam cumprindo a 

primeira passagem pela instituição, 10% a segunda, 30% a terceira e 10% a quarta passagem. 

Em referência à idade, 30% tinha 15 anos, 20% 16 anos, 20% 17 anos, 20% 18 anos e 10% 19 

anos (MORAES et al., 2019). 

Um dos motivos que levam os adolescentes/jovens do CRIAAD/Campos à prática do 

ato infracional está relacionado ao dinheiro, pois por meio dele estes conseguem obter tanto 

os produtos para a mera sobrevivência, como os objetos de consumo. Uma das formas de 

poder consumir algo da sociedade para esses adolescentes/jovens é por meio do “tráfico de 

drogas”, que se torna uma “fonte de renda”, é um “modo ilegal” de ganhar dinheiro, além de 

trazer a figura do traficante como um protetor do território.  

Sob a ótica de Focault (2008), o tráfico de entorpecentes é um fenômeno social que, a 

partir da ótica neoliberal, está imbricado de relações mercantis, uma questão contemporânea 

que traz o problema da inversão das relações do social com o econômico. Em que, a relação 

de poder é exercida nas relações entre traficantes e seus trabalhadores visíveis (crianças, 

adolescentes e jovens) e traficantes, e moradores das comunidades, lugares onde o tráfico de 

drogas administra a “favela” através de seus mecanismos de poder (FOUCAULT, 2008).  

A ausência de políticas públicas e a presença do “tráfico de drogas” em certas 

comunidades é um dos componentes que contribui para que os adolescentes/jovens adentrem 

ao mundo do crime. É no território, fruto da apropriação desses jovens, que os mesmos 

experimentam a vida cotidiana e efetuam ações.  Como afirma Cabral, Santos e Gomes (2015), 

“é no território que ocorre a vida cotidiana, onde está a essência dos seres que habitam o lugar 

e onde se constroem e reafirmam as identidades” (p.95). Muitos adolescentes constroem a sua 

identidade no tráfico de drogas, presente na comunidade.  

Os adolescentes/jovens da Unidade, em sua maioria, são pobres, de localidades onde o 

tráfico de drogas impera e sofrem uma sequência de violações de direitos antes mesmo de 

chegarem à privação de liberdade. As oportunidades não são as mesmas para jovens de classes 

sociais distintas, um adolescente pobre e que mora em área dominada pelo tráfico cresce sem 

                                                 
14

 MORAES, Carlos Antônio de Souza et al. DA LIBERDADE À MEDIDA SOCIOEDUCATIVA: A 

TRAJETÓRIA DOS ADOLESCENTES EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE PELO ARTIGO 33 

ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS EM DUAS UNIDADES DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO NO NORTE FLUMINENSE. Brasília: 30 de outubro a 3 de novembro de 2019. v. 16 n. 

1 (2019): Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, 2019.  
 

https://broseguini.bonino.com.br/ojs/index.php/CBAS/issue/view/1
https://broseguini.bonino.com.br/ojs/index.php/CBAS/issue/view/1


62 

 

muitas perspectivas de vida, onde a realidade que o mesmo conhece é o da pobreza, da 

necessidade, da falta de estrutura e demais expressões da questão social.  Muitos até sentem 

desejo de abandonar a “vida no tráfico”, contudo, acreditam ser um caminho sem volta.   

Nos relatos dos adolescentes durante a realização do estágio e da pesquisa, muitos 

mencionaram ter interrompido os estudos antes de adentrarem a instituição. Os dados quanto 

à educação apontaram que 90% tiveram os seus estudos interrompidos e 10% continuou o 

estudo no sexto ano do ensino fundamental. Destes 90% com a escolaridade interrompida, 40% 

interromperam no sétimo ano, 30% no oitavo ano, 10% no sexto ano e 10% no quinto ano 

(MORAES et al., 2019). Ao confrontar a idade com a escolaridade perceberá que há um baixo 

de nível de escolaridade dos adolescentes/jovens pobres que cometem ato infracional. O não 

frequentar a escola, por vezes estava relacionado à vida deles no tráfico, pois não os permitia, 

ou, porque eles tinham medo de se locomover na cidade pela presença de facção rival, sendo 

assim, preferiam não frequentar a escola a correr o “risco” de morrer, porquanto a unidade 

está inserida em uma localidade de facção rival, como mencionado anteriormente, a qual o 

adolescente/jovem não pertence. Para chegar à determinada escola, o ônibus passa por lugares 

dominados por facções, e muitos adolescentes sentem medo e acreditam que ao sair da 

Unidade colocará sua vida em risco. 

Em relação a isso, dois pontos podem ser destacados: primeiro, a entrada deles na 

criminalidade acaba se tornando um aprisionamento, visto que, os mesmos ao adentrarem no 

“mundo do tráfico” interrompem os seus estudos, como também se restringem a andar por 

outros lugares que seja de facção rival, devido à violência de fação entre os grupos. Em 

algumas regiões, a divisão do território ocorre por ruas, de maneira que há grupos rivais em 

um mesmo bairro. Já outras localidades, a separação se dá por bairro. Esses conflitos de 

território impacta a vida desses adolescentes e jovens. Segundo, destaca-se o eixo da 

segurança dos adolescentes por parte do Estado, pois estes estão sobre o seu poder enquanto 

cumprem medida socioeducativa de semiliberdade. O Estado “os tira” da sociedade por 

considerá-los “ameaça”, mas, ao mesmo tempo, não garante a segurança desses 

adolescentes/jovens.  

Um dos requisitos da medida socioeducativa de semiliberdade é que os 

adolescentes/jovens retornem as atividades escolares, o que torna inviável para os 

socioeducandos, pois estes não têm a certeza de que indo para a escola retornarão vivos. O 

Estado fecha os olhos para a briga entre facções, pois, ao invés, de ter construído a Unidade 

em um ambiente neutro, ele constrói dentro de uma área já com uma facção determinada. Na 
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verdade, o Estado não está preocupado com a segurança desses adolescentes, e sim, com o 

fato de segregá-los, afastando-os da sociedade. 

 Segundo Mascaro (2013), “O Estado é um derivado necessário da própria reprodução 

capitalista” (p.19), ou seja, um comitê da burguesia. Diante dessa compreensão do Estado 

como um aparato de defesa dos interesses de uma determinada classe é possível associar as 

inúmeras internações na Unidade como um meio de “afastar” esses adolescentes/jovens da 

sociedade para que não sejam um “perigo” para a população. Não existindo, assim, a 

socioeducação de fato. 

Ainda sobre a educação, para aqueles que não encontram nenhuma dificuldade para se 

dirigir à escola, alguns empecilhos são colocados pela própria unidade escolar. Já houve casos 

de adolescentes/jovens serem negados pela direção de adentrar ao ambiente escolar, porque 

não tinham calças, negando assim, o seu direito de estudar. Além disso, muitos desses 

adolescentes são negados em determinadas escolas, porque são considerados “problemáticos”. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, no seu artigo 4°, estabelece que: 

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária 

(BRASIL, 1990). 

 

 Contudo, ao observar os casos dos adolescentes e jovens do CRIAAD/Campos, 

percebe-se que não há aplicação desse artigo, pois os direitos básicos, como a educação, lhe 

são negados.  

Outro ponto a ser ressaltado, se refere à oferta mínima de cursos profissionalizantes 

que era oferecida pela unidade aos socioeducandos. Muitos adolescentes/jovens apresentavam 

interesse em determinado curso, porém, na maioria das vezes, era inexistente a vaga, e quando 

tinha oferta de curso, acabava sendo muito específico, como, por exemplo, o curso de 

barbeiro. Isso mostra a falha do sistema e da medida socioeducativa. Um lugar que deveria 

garantir o direito mínimo desses adolescentes tornava-se, também, um dos violadores. Já não 

basta ter em seu histórico uma infância “roubada pelo sistema” de acesso e oportunidades 

construídos por uma sociedade desigual, também tem pelo Sistema Socioeducativo à negação 

ou não acesso às condições materiais que possibilitem a realização de sua adolescência e 

juventude. Com a falta de projetos e oportunidades apresentadas aos adolescentes/jovens, 

estes ao saírem da Unidade, acabam retornando para os mesmos locais de origem que o 

levaram a entrar na instituição. No ECA está descrito os direitos mínimos que devem ser 
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investidos para que os socieducandos não voltem para os mesmos problemas que o levaram 

cumprir a medida socioeducativa.  

Um componente importante também se refere à composição familiar dos 

adolescentes/jovens que cumprem a medida socioeducativa de semiliberdade em Campos dos 

Goytacazes. Como mencionado no segundo capítulo a respeito das famílias do Século XXI, 

estas vêm apresentando diversas configurações: tem as famílias chefiadas por mulheres, 

famílias extensas, famílias reconstituídas depois do divórcio, casais sem filhos, dentre outros. 

Dentre os diversos formatos que a família vem assumindo, destaco as famílias chefiadas por 

mulheres, que são presença majoritária na realidade das medidas socioeducativas, como a 

semiliberdade de Campos dos Goytacazes. 

Na pesquisa efetuada para a disciplina de “Pesquisa em Serviço Social” os dados 

apontaram que dos adolescentes/jovens que cumpriam a medida socioeducativa de 

semiliberdade: 30% conviviam com a mãe e irmãos, 20% mãe, padrasto e irmãos, 10% pai e 

madrasta, 10% residia sozinho, 10% convivia com o primo, 10% convivia com os avós 

paternos e irmãos, e 10% com a irmã, cunhado e sobrinha. Em relação à criação, 50% 

declararam terem sido criados pela mãe, 10% pai e mãe, 20% pelos pais até a separação, 10% 

pela irmã e 10% pelo pai (MORAES et al., 2019). 

Percebe-se que as mulheres, em sua maior parte, são as responsáveis pelos 

adolescentes/jovens em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade. Os homens 

se encontram presentes, porém, numa porcentagem inferior às das mulheres. Essas mulheres, 

quase em sua totalidade, trabalham dentro e fora de casa para o sustento da família e dentre 

outros motivos acabam por ter que assumir o papel de “pai”. Nesta situação, constantemente, 

elas se sentem sozinhas, culpadas pela situação que se encontram seus filhos e desamparadas, 

não sabendo como acompanhar o adolescente/jovem no cumprimento da medida 

socioeducativa, talvez pelo fato de ficar o dia todo fora de casa para o sustento da família.  

Na experiência enquanto estagiária, muitas famílias também apontavam como 

dificuldades de acompanhar os seus filhos, além de ficar o dia todo fora devido ao trabalho, à 

situação financeira. Como mencionado anteriormente, o CRIAAD/Campos atende vários 

municípios, e algumas famílias residem distante da Unidade, e para conseguir ver os seus 

filhos, estas tinham que contar com passagem ou carro da prefeitura, o que não era certeza, 

pois muitas prefeituras não disponibilizavam. Essas famílias entendiam a importância do seu 

papel na medida, mas o fator socioeconômico se tornava um empecilho. Muitas das vezes os 

adolescentes/jovens só conseguem chegar até o final da medida, porque tem a família por trás 

dando apoio, suporte, percebendo no que pode ajudar para chegar ao final desse processo. 



65 

 

Porém, tem outros que não contam com esse suporte, não porque a família não quer, mas 

devido à dificuldade financeira, por não ter dinheiro para o transporte e por não contar com 

nenhum apoio do Estado. 

 Em relação a isso, percebe-se a ausência do Estado, através de políticas sociais, na 

vida dessas famílias. Segundo Gomes e Pereira (2005), “o Estado deve assegurar direitos e 

propiciar condições para efetiva participação da família no desenvolvimento dos seus filhos” 

(p 359), porém as condições mínimas estão lhe sendo negadas. São famílias desassistidas 

pelas políticas sociais sofrendo um processo de exclusão social.  

As famílias responsáveis pelos adolescentes/jovens institucionalizados, quase 

majoritariamente apresentam baixo nível de escolaridade e, por sua vez, exercem a atividade 

de empregada doméstica, ou o trabalho informal como faxineira. Além disso, grandes partes 

dessas famílias vivem em territórios marcados por vulnerabilidade e risco social, estando em 

constantes conflitos, especialmente pelo desafio diário da sobrevivência. 

Em um projeto de pesquisa realizado pela UFF de Niterói em conjunto com DEGASE, 

a respeito das famílias dos adolescentes/jovens inseridos no Sistema Socioeducativo nos 

diferentes territórios das Unidades do DEGASE
15

, no ano de 2019/2020, os dados apontaram 

que 64,5% das famílias nas instituições são marcadas pela presença feminina contra 35,5% da 

presença masculina. Em relação à educação na família desses adolescentes/jovens, a pesquisa 

realizada pela UFF/DEGASE apontou que 5,8% desses familiares são analfabetos, uma 

porcentagem bem expressiva, pois chega perto da taxa de analfabetismo no Brasil, que está 

em 6,6% da população, de acordo com os dados da PNAD divulgado pelo IBGE
16

. 

 No tocante a renda dessas famílias, 84,27% recebem entre 0 (zero) e 2 (dois) salários-

mínimos, sendo que 91,9% é beneficiária do Programa Bolsa Família – PBF do Governo 

Federal. Quanto à ocupação dos familiares dos internos, 64,29% atuam em trabalhos braçais 

sem necessidade de qualificação, sendo que ao destacar apenas os serviços domésticos e de 

limpeza, 21,43% dessas famílias atuam nessa atividade. 
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Posto isto, verifica-se que as famílias dos adolescentes/jovens que se apresentam nas 

instituições do DEGASE, como a Semiliberdade, em sua maioria, são famílias chefiadas por 

mulheres, pobres, de baixa renda, necessitando de algum programa social, com trabalhos 

precários, residentes em bairros onde a circulação é perigosa (convivendo com a presença do 

tráfico e das milícias) e com precariedades de serviços públicos. São famílias que vivenciam 

no seu cotidiano as refrações da questão social, engendrada pelo sistema capitalista. 

Além de toda violência que perpassa a trajetória dessas famílias, elas ainda têm que 

lidar com as visões discriminatórias, nas quais passam a ser consideradas pelo Estado e pela 

sociedade como as “únicas responsáveis” pela situação que se encontram o seu 

adolescente/jovem. A família desempenha um papel importante na vida dos adolescentes, no 

entanto, vale lembrar que o Estado também desempenha esse papel importante, por meio das 

políticas sociais e públicas. Não é só a família, ela tem as suas limitações, é todo um conjunto: 

família, sociedade, Estado e comunidade. São famílias que pouco contou com a proteção 

social do Estado para que também pudessem desempenhar o seu papel protetivo e, ao mesmo 

tempo, trabalhar.  

Os dados expostos e da realidade apresentada no CRIAAD/Campos nos mostraram 

que os adolescentes/jovens e suas famílias possuem um histórico de marcas de restrições nos 

acessos aos serviços públicos, como educação, saúde, assistência social, em que vivenciam no 

seu cotidiano a violência e o abandono do poder estatal. As desigualdades sociais no Brasil 

são históricas, são de várias ordens e natureza, mas sempre estão na relação imediata ou me-

diata com os rumos capitalistas dominantes do país em suas diferentes conjunturas sociais e 

políticas.  

A medida socioeducativa que deveria partir da observação das realidades em que estão 

submersos os socioeducandos e seus familiares, comprometendo-se com o reconhecimento do 

adolescente como pessoa em situação peculiar de desenvolvimento, sujeito de direito e de 

responsabilidade, e como pertencente a uma coletividade, ainda continua reproduzindo o 

caráter repressor e punitivo de encarceramento das camadas mais empobrecidas, pois ainda 

são vistos como “classe perigosa”, logo, devem ser afastado da sociedade. Esses que sempre 

foram alvos de práticas moralizantes e higienistas, como também criminalizados por serem 

pobres. A essa criminalização da pobreza, os adolescentes/jovens passam a ser vistos como 

“subcidadãos” e sua internação se torna a “opção” encontrada pelo Estado, de modo a 

segregar ou esconder o “problema”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Este trabalho teve como objetivo pensar a realidade das famílias e dos adolescentes 

que estão em cumprimento de medida socioeducativa no CRIAAD/Campos, a partir de 

análises das expressões da questão social, cuja proposta foi compreender a realidade dos 

adolescentes/jovens e suas famílias, em sua maioria, são negros, pobres, de baixa renda, 

residentes em bairros periféricos de Campos e municípios circunvizinhos, onde os serviços 

públicos são precarizados, com falta de  acesso à saúde, educação, assistência social, dentre 

outros;  lugares onde a circulação se torna difícil, tendo em vista à presença do tráfico e das 

milícias nesses territórios. Além disso, foi constatado que as famílias chefiadas por mulheres 

são presença majoritária na Unidade de Semiliberdade em Campos dos Goytacazes.  

A questão social, inerente ao modo de produção capitalista, como fruto da 

desigualdade entre as classes no seio da sociedade do capital, vai se expressar na realidade 

dos adolescentes/jovens em conflito com a lei e suas famílias, por meio da violência, 

desigualdade social, racial, econômica, desemprego, pobreza, entre outros, os quais 

experimentam no seu cotidiano a exclusão social, caracterizada pela invisibilidade social, e a 

falta do amparo suficiente das intervenções do Estado. 

É preciso expor a realidade para que o Estado assiste essas famílias, oferecendo 

serviços que, de fato protejam essas mulheres e seus filhos, principalmente porque estas são 

centralidades nas políticas sociais, sendo, sobretudo, as mulheres sobrecarregadas, tendo em 

vista que são responsabilizadas pelos cuidados das crianças, idosos e doentes no âmbito 

familiar. Sendo assim, é imprescindível que o Estado promova políticas que abarque de fato 

as necessidades coletivas dessas famílias. 

Apesar de o ECA ter apresentado avanços significativos no cenário da garantia dos 

direitos das crianças e dos adolescentes, em que passa a entendê-los como sujeitos de direitos 

e indivíduos em formação e devem receber a proteção social, o atendimento dado aos 

adolescentes em conflito com a lei, ainda não conseguiu acompanhar esses avanços na 

perspectiva do ECA. 

As medidas socioeducativas como instrumento de socioeducação, através da 

responsabilização desses adolescentes/jovens com relação ao ato infracional praticado, na 

garantia dos seus direitos individuais e sociais, como o retorno à escola, cursos 

profissionalizantes, desenvolvimento de um novo projeto de vida e da consciência da 

cidadania e seu retorno para o convívio social, na realidade das unidades mostram um déficit, 

como na unidade de semiliberdade CRIAAD/Campos, onde não há prioridade e garantia 
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desses acessos. Há carências de ações e programas voltados para socioeducação dos 

adolescentes/jovens em cumprimento da medida socioeducativa de privação de liberdade.  

Devido a essa falta de programas e oportunidades apresentadas aos 

adolescentes/jovens, estes, ao saírem da unidade, acabam retornando para os mesmos locais 

de origem que viviam antes de adentrar a instituição, tendo em vista que são adolescentes e 

jovens que residem em bairros periféricos, onde o tráfico se faz presente, oferecendo-os 

oportunidades de “trabalho” e “ascensão social”,  com “promessas” de rápido  acesso a bens 

de consumo e ao status de “poder” no mundo do crime.  

No ECA está descrito os direitos mínimos que devem ser investidos para que os 

socioeducandos não voltem para as mesmas condições  que o levaram cumprir a medida 

socioeducativa, contudo, na realidade das instituições, como o CRIAAD/Campos, esses 

direitos são negados para muitos adolescentes, em sua maioria negros, pobres, com baixa 

escolaridade, com vínculos familiares frágeis e que residem em localidades dominadas pelo 

tráfico de drogas.  

 Embora vistos como violadores de lei foram antes vítimas da violência familiar, social, 

racial, dentre outros. Por meio dos atos infracionais praticados por esses adolescentes, são 

evidenciadas as contradições da sociedade capitalista, expondo a falta de acesso às políticas 

sociais e públicas que é vivenciada por milhares de pessoas no país, incluindo as crianças e 

adolescentes. 

Compreendemos que as intervenções do Estado voltadas para os adolescentes em 

conflito com a lei, ainda continua pautada na lógica punitiva e repressiva. O Estado brasileiro 

continua sendo racista, classista e seletista, que beneficia alguns poucos grupos elitizados em 

detrimento dos outros.  

A privação de liberdade não pode significar a limpeza social desses sujeitos. É 

necessário lutar para construir uma sociedade mais justa e igualitária, onde haja condições e 

oportunidades para todos, inclusive para os adolescentes/jovens em conflito com a lei. 

Para o enfrentamento dessa questão problemática faz-se necessário contemplar uma 

perspectiva emancipatória, de reconhecimento das negligências do Estado na vida desses 

adolescentes e suas famílias. Deve ainda, garantir políticas sociais e públicas que sejam 

eficazes, priorizando a educação, saúde, cultura, lazer, esporte.  Essas estratégias sendo 

adotadas garantem os direitos dessa população, sendo um desafio ao Estado com toda 

sociedade garantir os direitos desses indivíduos preconizados na CF/88 e no ECA, não sendo 

um projeto apenas para as crianças e adolescentes, e sim para toda a sociedade.  
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  Assim, no que se refere ao Serviço Social, esta é uma temática a qual estamos em 

constante contato, já que os assistentes sociais atuam com políticas voltadas para crianças, 

adolescentes e suas famílias, exigindo do profissional uma análise crítica da realidade e 

conhecimento que possa subsidiá-lo para uma intervenção qualificada e em consonância com 

o projeto ético-político da profissão.    
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