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Diante da Lei  

 

 Diante da Lei está um guarda. Vem um 

homem do campo e pede para entrar na Lei. 

Mas o guarda diz-lhe que, por enquanto, não 

pode autorizar-lhe a entrada. O homem 

considera e pergunta depois se poderá entrar 

mais tarde. – ”É possível” – diz o guarda. – 

”Mas não agora!”. O guarda afasta-se então da 

porta da Lei, aberta como sempre, e o homem 

curva-se para olhar lá dentro. Ao ver tal, o 

guarda ri-se e diz. – ”Se tanto te atrai, 

experimenta entrar, apesar da minha proibição. 

Contudo, repara, sou forte. E ainda assim sou 

o último dos guardas. De sala para sala estão 

guardas cada vez mais fortes, de tal modo que 

não posso sequer suportar o olhar do terceiro 

depois de mim”. 

 O homem do campo não esperava tantas 

dificuldades. A Lei havia de ser acessível a 

toda a gente e sempre, pensa ele. Mas, ao olhar 

o guarda envolvido no seu casaco forrado de 

peles, o nariz agudo, a barba à tártaro, longa, 

delgada e negra, prefere esperar até que lhe 

seja concedida licença para entrar. O guarda 

dá-lhe uma banqueta e manda-o sentar ao pé 

da porta, um pouco desviado. Ali fica, dias e 

anos. Faz diversas diligências para entrar e 

com as suas súplicas acaba por cansar o 

guarda. Este faz-lhe, de vez em quando, 

pequenos interrogatórios, perguntando-lhe pela 

pátria e por muitas outras coisas, mas são 

perguntas lançadas com indiferença, à 

semelhança dos grandes senhores, no fim, 

acaba sempre por dizer que não pode ainda 

deixá-lo entrar. O homem, que se provera bem 

para a viagem, emprega todos os meios 

custosos para subornar o guarda. Esse aceita 

tudo mas diz sempre: – ”Aceito apenas para 

que te convenças que nada omitiste”. 

 Durante anos seguidos, quase 

ininterruptamente, o homem observa o guarda. 

Esquece os outros e aquele afigura ser-lhe o 

único obstáculo à entrada na Lei. Nos 



 

 

primeiros anos diz mal da sua sorte, em alto e 

bom som e depois, ao envelhecer, limita-se a 

resmungar entre dentes. Torna-se infantil e 

como, ao fim de tanto examinar o guarda 

durante anos lhe conhece até as pulgas das 

peles que ele veste, pede também às pulgas 

que o ajudem a demover o guarda. Por fim, 

enfraquece-lhe a vista e acaba por não saber se 

está escuro em seu redor ou se os olhos o 

enganam. Mas ainda apercebe, no meio da 

escuridão, um clarão que eternamente cintila 

por sobre a porta da Lei. Agora a morte está 

próxima. 

 Antes de morrer, acumulam-se na sua cabeça 

as experiências de tantos anos, que vão todas 

culminar numa pergunta que ainda não fez ao 

guarda. Faz-lhe um pequeno sinal, pois não 

pode mover o seu corpo já arrefecido. O 

guarda da porta tem de se inclinar até muito 

baixo porque a diferença de alturas acentuou-

se ainda mais em detrimento do homem do 

campo. – ”Que queres tu saber ainda?”, 

pergunta o guarda. – ”És insaciável”. 

 – ”Se todos aspiram a Lei”, disse o homem. – 

”Como é que, durante todos esses anos, 

ninguém mais, senão eu, pediu para entrar?”. 

O guarda da porta, apercebendo-se de que o 

homem estava no fim, grita-lhe ao ouvido 

quase inerte: – ”Aqui ninguém mais, senão tu, 

podia entrar, porque só para ti era feita esta 

porta. Agora vou-me embora e fecho-a”. 

 

 

Franz Kafka 

 

Parábola que faz parte do livro “O Processo” 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho de conclusão de curso pretende contribuir com o esforço de crítica ao 

tratamento predominante que o Estado brasileiro fornece aos jovens em situação de conflito 

com a lei. Apesar de marcos legais garantidores de direitos, a começar pela Constituição 

Federal, passando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo, dentre outros, o fato é que a lógica punitiva e o consequente 

processo de seletividade e segregação persistem. Para realizar nossos propósitos, analisaremos 

aspectos relevantes do processo de criminalização de drogas e da juventude pobre no Brasil 

contemporâneo, resgatando alguns exemplos de leis e práticas estatais ao longo da formação 

sociohistórica do Brasil até a atual legislação “anti-drogas” - 11.343/06. De modo articulado a 

essas análises, reconstituímos passos importantes do tratamento do Estado brasileiro à 

infância e a adolescência, abordando, por exemplo, a criação do primeiro Juizado de Menores 

e do primeiro Código de Menores no Brasil, o advento da Fundação Nacional de Bem-Estar 

do Menor (FUNABEM) e das Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor (FEBEMS), do 

segundo Código de Menores, em 1979, do ECA, do SINASE. Diante da complexidade que 

envolve crianças e adolescentes em conflito com a lei, pesquisamos e refletimos sobre a 

contribuição do trabalho do assistente social na busca pela transformação da situação do 

sistema socioeducativo brasileiro, com ações que visam a garantia dos direitos.  Por 

intermédio de uma pesquisa qualitativa, realizamos entrevistas semiestruturadas com 

profissionais que atuam no sistema socioeducativo, visando analisar a importância do papel 

desempenhado por esses profissionais na construção de um sistema socioeducativo que, 

efetivamente promova a socioeducação.  

 

PALAVRAS CHAVES: Adolescente em conflito com a lei, medidas socioeducativas, 

punição, direitos, assistente social. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This final paper aims to contribute to the ongoing effort to critique the predominant 

treatment that the Brazilian state provides youth in conflict with the law. Although legal 

frameworks guaranteeing rights, starting with the Constitution, through the Child and 

Adolescent, by the National Socio-Educational Services, among others, the fact is that the 

punitive logic and the consequent process of selectivity and segregation persist. To 

accomplish our purposes, we will examine relevant aspects of the process of criminalization 

of drugs and poor youth in contemporary Brazil, rescuing some examples of laws and state 

practices along the socio-historical formation of Brazil to the current legislation " anti - drug " 

- 11.343/06. Articulately these analyzes, we reconstitute important steps of the treatment of 

the Brazilian state of childhood and adolescence, focusing, for example, the creation of the 

first juvenile court and the first Code of Minors in Brazil, the advent of the National 

Foundation for Wellness Smallest (FUNABEM) and State Foundations of Welfare of Minors 

(FEBEMS), the second Code of Minors, in 1979, the ECA, the SINASE. Given the 

complexity involving children and adolescents in conflict with the law, researched and reflect 

on the contribution of the social worker and professional in every category quest for 

transformation of system status childcare Brazil, with actions aimed at guaranteeing the 

rights. Through qualitative research we conducted semi-structured interviews with 

professionals working in the childcare system in order to analyze the importance of the role 

played by these professionals in building a childcare system that effectively promotes 

socioeducation. 

 

KEYWORDS: Adolescents in conflict with the law, educational measures, punishment, 

rights, social worker. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A centralidade punitiva no atual funcionamento do sistema socioeducativo brasileiro é 

o tema deste trabalho. Vamos apresentar questões como a crescente demanda por tratamento 

repressivo aos jovens pauperizados e negros, moradores das periferias urbanas, que compõem 

as chamadas "classes perigosas", com a gigantesca elevação do aparato penal, punitivo, 

vigilante, coercitivo. E por outro lado, um investimento mínimo nas políticas sociais, por 

parte do Estado, ao enfrentamento da questão social, com ações que não exigem um 

conhecimento sistemático e consolidado que explique a complexa cadeia de causalidades que 

geram situações de pobreza e vulnerabilidade. Intensifica-se uma lógica na qual é necessário 

intervir nas expressões da questão social por meio do arsenal punitivo: ações punitivas sem se 

preocupar em revelar os mecanismos produtores e mantedores de violência. Com isso, 

deparamo-nos com a ainda muito incipiente efetivação de direitos para grande parcela 

infanto-juvenil brasileira. 

 A contenção repressiva aos jovens pobres por meio da privação de liberdade é um dos 

recursos que vem sendo utilizado cada vez mais, conforme vamos analisar no trabalho, 

revelando essa ostentação punitiva do Estado voltada a um imenso contingente populacional, 

atingido pelas sucessivas contrarreformas econômicas e pela correlata redução dos gastos nas 

áreas sociais. Vamos apresentar que estamos diante de um sistema socioeducativo, cuja 

finalidade básica é conter e controlar as "classes perigosas", em nome da defesa e manutenção 

de uma ordem social - o que revela a centralidade das finalidades punitivas.  

 Mudanças na legislação, nas políticas públicas e reestruturação das instituições 

apropriadas para o cumprimento de medidas socioeducativas são alguns dos aspectos dessa 

história. Porém, apesar de novas diretrizes, ainda se verifica ranços autoritários. 

 Na medida em que pensamos (dialeticamente) a realidade social de modo complexo, 

não podemos nos fixar apenas no adolescente que comete o ato infracional, abstraindo-o do 

conjunto de relações em que está envolvido, com maior ou menor grau. Essa leitura dialética é 

fundamental para ultrapassar uma abordagem punitiva e criminalizante. Por isso que a 

desconstrução da centralidade punitiva no atual funcionamento do sistema socioeducativo 

brasileiro deve se manter articulada a um conjunto de mudanças estruturais, no âmbito 

econômico, político e cultural, que nos remete à desconstrução profunda das bases, dos 

fundamentos da sociedade capitalista. 

 Nessa direção, o trabalho abre com uma análise sobre a criminalização de drogas e a 

criminalização da juventude pobre no Brasil contemporâneo, resgatando algumas leis que 
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fizeram e fazem parte desse processo, evidenciando, que muitas vezes, a proibição de 

determinadas substâncias teve (e continua tendo por fim) o exercício do controle penal, 

punitivo e coercitivo de determinados grupos considerados potencialmente “perigosos”. 

 O adolescente aparece no centro das discussões que seguem, com enfoques em uma 

estrutura punitiva em relação àqueles que estão em conflito com a lei, e isso é debatido no 

capítulo 2, pois pesquisamos e problematizamos o padrão predominante do tratamento do 

Estado brasileiro à infância e a adolescência. Nesse capítulo, vamos refletir que o Estado 

brasileiro, ao longo de todo processo histórico, que envolveu a criação de leis, instituições e 

práticas para a suposta “proteção” à infância e adolescência, atuou no sentido de uma intensa 

criminalização da pobreza. Ainda nesse capítulo, analisamos o advento do Estatuto da Criança 

e do Adolescente e enfrentamos o seguinte questionamento: até onde e como podemos falar 

em “superação” do Código de Menores de 1979? 

 O trabalho debate no capítulo 3 alguns aspectos das instituições voltadas à medida 

socioeducativa da internação. Seu objetivo é demonstrar as implicações desses espaços no 

atendimento ao adolescente em situação de conflito com a lei. São instituições que possuem 

características da sociedade punitiva, na qual estamos inseridos. Ao longo desse capítulo (e de 

outros), trazemos entrevistas semiestruturadas
1
 realizadas com 8 profissionais (3 assistentes 

sociais, 4 agentes socioeducativos e 1 Diretor de uma unidade de semiliberdade, os mesmos 

atuam em unidades distintas) que atuam no sistema socioeducativo do estado do Rio de 

Janeiro, e que contribuíram muito com suas experiências nas análises e reflexões sobre o atual 

sistema socioeducativo. 

 A prática do profissional de Serviço Social que está atuando no sistema socioeducativo 

brasileiro será analisado no capítulo 4, de modo a identificar os mecanismos utilizados para 

desenvolver as atividades, bem como os aparatos (instrumentos) legais que dão suporte para a 

atuação profissional neste espaço institucional, como o Código de Ética Profissional. 

Avaliamos a importante contribuição do trabalho profissional dos assistentes sociais no 

sentido da garantia de direitos das crianças e adolescentes em instituições de privação de 

                                                           
1
 O Instrumento básico utilizado na coleta de dados foi a entrevista semiestruturada, preparada a partir de um 

roteiro prévio. A partir desse instrumento foi possível acrescentar e reformular as perguntas no decorrer das 

mesmas, de acordo com a necessidade. As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas, com a 

permissão do profissional. Foram 3 tipos de roteiros: um para os agentes socioeducativos, um para os assistentes 

sociais e outro para o diretor da unidade de semiliberdade (os roteiros encontram-se em anexo), porém no 

decorrer das entrevistas, novas questões surgiram e foram incorporadas. Foram 8 profissionais entrevistados, 

dentre estes 3 assistentes sociais (cada profissional atua em uma unidade distinta do sistema socioeducativo do 

Rio de Janeiro, que são: CRIAAD Macaé, CENSE-GCA e CENSE Profº Antonio Carlos Gomes da Costa), 4 

agentes socioeducativos (todos atuam no CRIAAD Macaé) e 1 diretor de unidade de semiliberdade. Os nomes 

dos profissionais não serão divulgados.  
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liberdade e semiliberdade, mas, ao mesmo tempo, investigamos os limites e contradições 

envolvidas nesse trabalho.  A metodologia utilizada foi entrevistas
2
 com assistentes sociais 

que atuam no sistema socioeducativo do Rio de Janeiro, assim como pesquisas em livros, 

artigos, sites, dentre outros. 

 No capítulo 5, propusemo-nos a colaborar com a resposta à pergunta: por que dizer 

não à redução da maioridade penal?   

 Ao trazer questões sobre a situação da criança e do adolescente, esse trabalho expõe 

várias facetas da violência social pelo qual têm sido submetidos, mas, também, coloca-nos em 

contato com possibilidades para seu enfrentamento, postas em prática no cotidiano.  

 Vale destacar as questões e o contexto que motivaram o interesse em pesquisar esse 

difícil tema. Antes, ressalto que não tive oportunidade de cumprir meu estágio curricular 

obrigatório em uma unidade de privação de liberdade, que teria sido um desafio e uma grande 

oportunidade de estar em contato com essa realidade tão complexa que envolve jovens em 

conflito com a lei. Realizei meu estágio curricular obrigatório no Conselho Tutelar de Rio das 

Ostras e na Secretária Municipal de Educação de Macaé, no programa de combate à evasão 

escolar. Porém, apesar de não ter sido as instituições que eu escolhi para estagiar, até mesmo 

pelas oportunidades reduzidas de estágio, foi enorme a experiência que adquiri ao longo de 2 

anos. 

 Uma das principais motivações do tema do presente trabalho de conclusão de curso, 

começou a surgir no quarto período, aula de laboratório de instrumentos e técnicas I, 

ministrado pela professora Marina Monteiro, que levou para a turma assistir o documentário 

do ônibus 174
3
. Esse documentário me levou a várias reflexões, como: quem era Sandro? 

Qual sua história de vida? Quantos meninos e meninas estão na mesma situação de Sandro, 

que eventualmente se confrontam com a própria violência como forma desesperada de 

sobrevivência? Qual o papel das instituições que aplicam medidas socioeducativas e dos 

profissionais? E do Estado? E o papel da sociedade? Será que a sociedade está naturalizando 

as situações de miséria, moradores de rua, racismo, exclusão social, onde tudo se converteu 

em parte do cotidiano? E ainda, porque a reação da população em relação ao Sandro foi de 

maneira tão violenta, tratando aquela vida como algo que merecia ser descartado? 

                                                           
2
 Mesma questão da nota de rodapé de número 1. 

3
 Ônibus 174 é um filme documentário brasileiro de 2002, dirigido por José Padilha. Lançado em 22 de 

outubro de 2002, o documentário é sobre o sequestro do ônibus 174, que aconteceu em 12 de junho de 2000, 

por Sandro Barbosa do Nascimento, na zona sul do Rio de Janeiro. O sequestro do ônibus 174 foi filmado e 

transmitido ao vivo pela televisão, cujas imagens são mostradas no documentário. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
http://pt.wikipedia.org/wiki/Document%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/2002
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Padilha
http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2002
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sequestro_do_%C3%B4nibus_174
http://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sandro_Barbosa_do_Nascimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sequestro_do_%C3%B4nibus_174


18 

 

Fiquei refletindo sobre tudo isso, e a vontade de intervir, de alguma maneira, nessa 

realidade só aumentava, e uma pequena contribuição que encontrei foi através desse trabalho 

de conclusão de curso, com a consciência de que somente ele não é suficiente para trazer 

tantas inquietações sobre questões tão complexas. 

A trajetória de Sandro, desde o nascimento até sua morte no carro da polícia, coloca-o 

dentro de um imenso agrupamento social vulnerável às várias formas de violência e privação 

de condições básicas a uma vida digna. Dessa forma, esse documentário trouxe-me uma 

inquietação imensa que só foi aumentando no decorrer do curso, seja na disciplina de 

Pesquisa em Serviço Social, na qual meu projeto de pesquisa envolveu esse tema, ou na 

disciplina optativa Jovens em Conflito com a Lei
4
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Disciplina optativa oferecida pelo curso de Serviço Social, no segundo semestre de 2012, ministrada pelos 

professores Felipe Brito, Bruno Teixeira e Paula Kapp. 
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CAPÍTULO 1. APONTAMENTOS SOBRE A CRIMINALIZAÇÃO DE DROGAS E A 

CRIMINALIZAÇÃO DA JUVENTUDE POBRE NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 

"Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que as 

grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível".       

 

                                                                                                 Charles Chaplin 

 O número de internação de jovens em conflito com a lei vem crescendo a cada ano
5
. 

Dados da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro mostram que, enquanto houve um 

aumento em 100% em dois anos no número de adolescentes em conflito com a lei internados 

nas unidades do sistema socioeducativo do Estado, as vagas para internação subiram apenas 

28,4% no mesmo período. Segundo Miriam Guindani, professora da Escola de Serviço Social 

da UFRJ, em entrevista para UOL
6
, o aumento da população de internos pode estar ligado a 

um maior índice de apreensão por tráfico, ligado às UPPs. Desse modo, surgem algumas 

questões: que medidas são essas que o Estado vem aplicando no combate ao tráfico? Quem é 

mais penalizado com tais medidas? Será que o tratamento do Estado em relação ao tráfico de 

drogas é igual para todos ou existe um segmento populacional que é mais penalizado? A partir 

dessas questões, vamos refletir e analisar como essas ações vêm se configurando.  

 Para compreender toda essa complexidade que envolve os adolescentes em conflito 

com a lei, é fundamental entender o papel do Estado, da sociedade, das legislações, do 

policial, para não fazer uma abordagem simplista de que esses jovens são os "inimigos" da 

sociedade. 

 A autora Vera Malaguti Batista (2003) mostra no seu livro “Difíceis Ganhos Fáceis: 

Drogas e Juventude Pobre no Rio de Janeiro” uma pesquisa realizada com trinta e três 

processos do ano de 1968, executados pelo Juizado de Menores do Rio de Janeiro. Dentre 

estes, vinte e cinco são referentes a jovens pobres, moradores de favela ou de bairros pobres, 

vinte e quadro deles trabalham, dezoito não são brancos, apenas 24,2% frequentavam escola e 

24,2% eram analfabetos. A partir desses dados, podemos analisar que, já no ano de 1968, a 

maior parte dos processos é referente a pobres, negros e moradores de periferia. Podemos 

trazer para reflexão: por que é sempre esse segmento populacional que aparece em maior 

número nas pesquisas relativas a esse contexto? Tudo isso se constitui em um processo que é 

                                                           
5
 Voltaremos a essa questão com maior profundidade nos próximos capítulos. 

6
 DAIBERT, Paula. Órgão ligado a Alerj denuncia tortura e agressões em unidades para menores infratores. Notícias UOL. Rio de 

Janeiro, 15 de Junho de 2013. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/15/n-

de-menores-infratores-internados-dobra-no-rj-e-vagas-em-abrigos-aumentam-apenas-28.htm> Acesso em: 

31/08/2013 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/charles_chaplin/
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/15/n-de-menores-infratores-internados-dobra-no-rj-e-vagas-em-abrigos-aumentam-apenas-28.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/06/15/n-de-menores-infratores-internados-dobra-no-rj-e-vagas-em-abrigos-aumentam-apenas-28.htm
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histórico e que precisa de uma análise crítica para não cair no "achismo" de que ser pobre, 

negro ou morador de áreas periféricas seja sinônimo de criminalidade.  

 O Estado define em lei quais serão as condutas tipificadas como crime e seus agentes 

definem quem serão as pessoas que irão responder por estes fatos. Vamos trazer exemplos de 

algumas leis brasileiras voltadas às drogas ilícitas (até a atual legislação “anti-drogas” - 

11.343/06), para entender melhor esse processo de criminalização que tende a direcionar o 

foco punitivo às classes subalternas, analisando como se configura o tratamento que o Estado 

impõe aos jovens que cometem ato infracional envolvendo drogas ilícitas. 

Destacamos, inicialmente, a lei 5.726, de 29 de outubro de 1971, que, segundo Batista 

(2003), transpôs para o campo penal toda repressão que era imposta aos brasileiros no período 

mais agudo da ditadura militar, em que a droga era tratada como inimigo interno. Os 

estudantes que fossem encontrados com porte de drogas para uso ou tráfico tinham sua 

matricula escolar cancelada. Ademais, a lei definia que todas pessoas jurídicas ou físicas 

tinham o dever de colaborar em denunciar os “inimigos”.
7
 

 Apesar das mudanças legislativas de contexto histórico, o Estado perpetua as suas 

práticas seletivas. Através dos relatos apontados por Batista (2003), percebemos que existe 

nitidamente uma diferenciação no tratamento do Estado para os jovens brancos, de classe 

média que foram detidos com porte de drogas ilícitas para os jovens negros, pobres, como 

podemos observar neste relato: 

W.O., 17 anos, 2º cientifico, morador em apartamento na rua Prudente de Morais, 

detido com quatro gramas de maconha em 6/1/73, passa pelo circuito criminal mas 

também volta rapidamente ao circuito privado/doméstico no encaminhamento do 

seu caso. Dois dias após o flagrante é entregue ao seu responsável, que quatro dias 

depois apresenta um atestado médico particular ao Juizado. Vinte dias depois seu 

caso está arquivado. (BATISTA, 2003, p.89) 

 

 Esse caminho se repete em vários outros casos e vamos ver no próximo relato que o 

percurso dos jovens pertencentes a classe subalterna é muito diferente. 

R.O.M., por exemplo, não tem a mesma sorte. Aqui se aplica o estereótipo criminal. 

Preto, 17 anos, morador de favela em Rocha Miranda, margeador gráfico, foi detido 

em 18/2/73 com dez cartuchos de maconha. [...] É internado no Instituto Padre 

Severino em fevereiro de 73, foge, é recapturado, foge de novo e tem seu caso 

arquivado em outubro de 1974. (BATISTA, 2003, p.89) 

 

No ano de 1976, surge uma “nova” lei anti-drogas, a de nº 6.368/76, trazendo a 

distinção da figura do traficante e do usuário, no que se refere à duração da pena de perda de 

                                                           
7
 Art 1º - “É dever de tôda pessoa física ou jurídica colaborar no combate ao tráfico e uso de substâncias 

entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica”. (BRASIL. Lei n. 5.726, de 29 de outubro de 

1971. Dispõe sobre medidas preventivas e repressivas ao tráfico e uso de substâncias entorpecentes ou que 

determinem dependência física ou psíquica e dá outras providências. Presidência da República, Brasília, 1971. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L5726.htm> Acesso em: 31/08/2013) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.726-1971?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.726-1971?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L5726.htm
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liberdade
8
, mas mantém a criminalização do usuário. Nesse momento, a partir da análise de 

Batista (2003), há um aumento notável de entrada de jovens por tráfico, num processo de 

estruturação do tráfico como atividade econômica que promove uma circulação imensa de 

dinheiro. Os meninos acabam se referindo ao tráfico como trabalho, sendo uma estratégia de 

sobrevivência.  Para Costa (2005, p.79-80): 

Oferta do mundo do tráfico como fonte de renda imediata: levando-se em 

consideração as modificações no mundo do trabalho, os altos índices de 

desemprego, a baixa escolaridade, as alternativas de sobrevivência dos jovens das 

classes populares, muitas vezes passam pela adesão ao mundo do tráfico. Fonte de 

renda imediata, que permite um padrão de consumo jamais acessado por meio do 

mundo do trabalho formal ou informal, a adesão á criminalidade não é uma atitude 

determinada aos jovens da periferia, até porque tem seu preço também de 

insegurança e baixa perspectiva. No entanto, comparada às outras alternativas 

econômicas acessíveis, torna-se uma possibilidade.  

 

Os dados segundo Batista (2003, p.94), revelam que,  
 

em 1983 os dados revelam uma volta ao padrão mais popular de criminalização por 

drogas. Dos quarenta processos estudados apenas nove (22,5%) são relativos a 

meninos de classe média (eram 30,3% em 1978). A percentagem de adolescentes 

cursando ginásio ou cientifico cai de 57% em 1978 para 35% (27,5% dos processos 

não trazem informações sobre escolaridade). O número de adolescentes de etnia 

branca diminui de 45,5% em 1978 para 35% em 1983. [...] O número de meninas 

fica em 10% contra 90% de meninos. Temos o índice de 37,5% de jovens moradores 

de favela (21,2% em 1968, 10,3% em 1973, 18,2% em 1978). Terminando o período 

mais duro do autoritarismo, a criminalização volta a recair principalmente na 

juventude pobre que vive as conseqüências dramáticas do aprofundamento de um 

padrão recessivo da economia com aumento da inflação e do desemprego.  

 

A atual legislação, a lei “anti-drogas” de nº 11.343/06
9
, continua pautada nas 

expectativas proibicionistas. Assim, promove a tipificação penal de atos de produção, 

distribuição e comercialização de drogas tornadas ilícitas, diferenciando as figuras do 

“traficante” e do “usuário”. Um critério muito significativo para se determinar se é porte de 

droga é a quantidade encontrada com o sujeito no momento em que for flagrado, mas a lei não 

                                                           
8
 Art. 12. “Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou 

oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, 

ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo substância entorpecente ou que determine dependência 

física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, 

de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 50 (cinqüenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa”. 

Art. 16. “Adquirir, guardar ou trazer consigo, para uso próprio, substância entorpecente ou que determine 

dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena 

- detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 20 (vinte) a 50 (cinqüenta) dias-multa”. (BRASIL. 

Lei n.  6.368, de 21 de outubro de 1976. Dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso 

indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, e dá outras 

providências. Presidência da República, Brasília, 1976. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6368.htm#art46 > Acesso em: 31/08/2013) 
9
 “A Lei 11.343, de 2006, conhecida como Lei Anti-Drogas, instituiu o Sistema  Nacional de Políticas Públicas 

sobre Drogas – Sisnad, estabeleceu normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de 

drogas, e definiu crimes”. (BRASIL.   Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de 

Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad. Presidência da República, Brasília, 2006. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm#art75 > Acesso em: 31/08/2013) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.726-1971?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.726-1971?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6368.htm#art46
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.726-1971?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.726-1971?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.726-1971?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm#art75
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define a quantidade, e isso recai sob a autoridade policial. Em nenhum momento a lei 

determina alguma quantidade específica, uma quantidade numericamente definida, para que 

se tenha a conformação da prática do delito. Entretanto, para o estabelecimento da decisão do 

juiz, a lei refere-se à "quantidade da substância apreendida", do local e das condições "em que 

se desenvolveu a ação", às "circunstâncias sociais e pessoais" e à "conduta e antecedentes" do 

agente. Podemos citar, nesse sentido, o parágrafo 2º do artigo 28, bem como o artigo 42:  

Art. 28, § 2
o
 Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz 

atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições 

em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à 

conduta e aos antecedentes do agente. (Lei nº 11.343/06, art.28 § 2
o
) 

 

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o 

previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância  ou do 

produto, a personalidade e a conduta social do agente. (Lei nº 11.343/06, art.42) 

 

 Vamos entender a diferença da pena que a lei define para uso e para tráfico. No que diz 

respeito à posse de drogas para consumo pessoal, o artigo 28 da lei 11.343 prevê as seguintes 

penas: 

Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, 

para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os 

efeitos das drogas;  

II - prestação de serviços à comunidade;  

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

 

 

 Já o artigo 33 da referida lei dispõe que: 

 
Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, 

expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 

prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar: 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 

1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 

 

 Prevendo a lei que o local e as condições sociais determinam a diferença entre 

usuários e traficantes, o Estado, amparado pela lei, não tem dúvidas de que são as populações 

mais pobres as responsáveis pelo tráfico de drogas no Brasil. Neste sentido, se uma pessoa da 

classe média, num bairro também de classe média, for encontrada com determinada 

quantidade de droga, poderá ser mais facilmente identificada como usuário (e, portanto, não 

será submetida à prisão) do que um pobre, com a mesma quantidade de droga, em seu bairro 

carente. Vale transcrever a experiência de Zaccone (2007, p.19-20): 

(...) um delegado do meu concurso, lotado na 14 DP (Leblon), autuou, em flagrante, 

dois jovens residentes na zona sul pela conduta descrita para usuário, porte de droga 

para uso próprio, por estarem transportando, em um veículo importado, 280 gramas 

de maconha (...), o que equivaleria a 280 “baseados” (...) o fato de os rapazes serem 
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estudantes universitários e terem emprego fixo, além da folha de antecedentes 

criminais limpa, era indiciário de que o depoimento deles, segundo o qual traziam a 

droga para uso próprio era pertinente. 

 

Esse tratamento que a lei dá ao “suposto” problema do uso de determinadas 

substâncias consolida um tratamento por via da criminalização, pois a lei criminaliza com a 

expectativa de exercer controle eficaz. Além disso, criminaliza ao promover diferenciação, e 

embora a ação seja rigorosamente a mesma, dependendo do sujeito que a execute é possível 

formas distintas de tratamento, fazendo com que aquilo que é crime não seja tratado como tal. 

Por meio da "ideologia da diferenciação
10

", essa lei perpetua a visão do traficante como 

“inimigo”, enquanto ao usuário são oferecidas alternativas que vão da multa ao tratamento 

médico compulsório.  

O problema da droga está situado no nível econômico e ideológico. Com a 

transnacionalização da economia e sua nova divisão do trabalho, materializam-se 

novas formas de controle nacional e internacional. Foi criado todo um sistema 

jurídico-penal com a finalidade de criminalizar e apenar determinadas drogas. O 

sistema neoliberal produz uma visão esquizofrênica das drogas, especialmente a 

cocaína: por um lado, estimula a produção, comercialização e circulação da droga, 

que tem alta rentabilidade no mercado internacional, e por outro lado constrói um 

arsenal jurídico e ideológico de demonização e criminalização desta mercadoria tão 

cara à nova ordem econômica. (BATISTA, 2003, p. 82) 

 

Conforme questiona Zaccone (2007), de que forma o sistema penal realiza a seleção 

de sujeitos que vão responder pela conduta prevista como tráfico de drogas ilícitas? A 

seletividade punitiva está orientada pelos padrões de vulnerabilidade dos candidatos à 

criminalização. O estereótipo do "bandido" se configura na figura do negro, pobre e morador 

de áreas periféricas, sendo uma seletividade que vem sendo operada, desde as primeiras 

legislações no tratamento do Estado às crianças e adolescentes
11

, ou seja, desde Código de 

Menores existia uma diferenciação no tratamento daqueles jovens das classes proletarizadas e 

subproletarizadas que aplicava o paradigma criminal, ao contrário dos jovens ricos, onde a 

solução era médica e/ou pedagógica. Como nos mostra Batista (2003, p.71), 

[...] é impressionante como a maioria esmagadora dos casos se refere a meninos 

pobres, as elites resolvem seus casos em outras instâncias, informais e não 

segregadoras. [...] As histórias se repetem, pequenos furtos, meninos pobres, 

analfabetos, pretos e que quase sempre têm ocupação fixa, ou seja, trabalham [...] 

 

Na análise de Zaccone: 

No que diz respeito ao poder exercido pelos órgãos do sistema penal no controle da 

circulação de drogas ilícitas, a função repressiva é apenas uma das facetas do 

exercício desse poder. Prender, processar e julgar os indivíduos que realizam 

condutas descritas na lei como tráfico de drogas é tão somente uma parcela do 

controle social na questão envolvendo estas substâncias proibidas. O controle sobre 

as populações pobres e, principalmente, na cidade do Rio de Janeiro, das áreas 

                                                           
10

 ZACCONE, Orlando, 2007, p. 88. 
11

 Voltaremos a essa questão com maior profundidade nos próximos capítulos. 
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ocupadas por essa população, conhecidas por "favelas", é o exemplo mais gritante 

do exercício do poder configurador positivo. (ZACCONE, 2007, p.30) 

 

É nesse contexto que se introduz, segundo a criminologia, a noção de "periculosidade" 

na teoria penal, ou seja, só pelo motivo de um indivíduo ser negro, usar certos tipos de roupa 

ou ser morador de periferias, acaba sendo considerado perigoso. A sociedade prevê que aquele 

sujeito está sobre "atitude suspeita", passando a considerá-lo suspeito pelas suas virtualidades 

e não no nível de seus atos. Esse fato não é novo, é histórico e cultural, desde final do século 

XIX, o artifício da atitude suspeita era usada para os negros libertos e, até hoje, é usada pelas 

autoridades policiais como forma de manter distante esse segmento bem delimitado, onde a 

"atitude suspeita carrega um forte conteúdo de seletividade e estigmatização”. (BATISTA, 

2003, p.104). 

 

Esses casos distribuídos entre 1968 e 1988, ilustram uma recorrência dos dezenove 

processos em que a expressão "atitude suspeita" aparece explicitamente. Analisando 

a fala dos policiais o que se vê é que a "atitude suspeita" não se relaciona a nenhum 

ato suspeito, não é atributo do "fazer algo suspeito" mas sim de ser, pertencer a um 

determinado grupo social; é isso que desperta suspeitas automáticas. Jovens pardos 

ou negros estão em atitude suspeita andando na rua [...]. (BATISTA, 2003, p.103) 

 

A criminalização desigual das condutas tipificadas como tráfico de drogas é o exemplo 

típico de seletividade. Os adolescentes pertencentes a classes subalternas são tratados como 

"criminosos em potencial". Advém daí, a grande preocupação com a infância pobre, aquela 

que poderia compor, num futuro próximo, as “classes perigosas”, portanto, a necessidade de 

intervir nessa infância em perigo, a qual deveria ter suas virtualidades sob controle 

permanente. 

É importante lembrar que o século XIX, na Europa, caracteriza-se por fortes 

movimentos de massa nas ruas e, justamente, as práticas/discursos que as elites dominantes 

constroem às imagens das multidões e das ruas como sinônimos de perigo. Já nesse período, é 

evidente a criminalização da pobreza, onde o pobre era sinônimo de atraso, perigo e dessa 

forma deveriam estar longe do convívio social. 

A criminalização adquire contornos raciais e étnicos, na medida em que jovens pobres 

e negros e a população de rua são tidos como perigosos para a sociedade, considerados 

ameaça para a propriedade privada e para a reprodução do capital. Nesse sentido, muitos 

adolescentes são vistos pela sociedade como autores de atos criminosos, e, portanto, devem 

ser apreendidos. Cria-se uma ideologia para criminalizar jovens pobres e negros
12

. Nesse 

                                                           
12

 Ideologia é um termo que adquiriu muitos significados, ao longo do desenvolvimento de teorias sociais com 

perspectivas críticas. No âmbito do presente trabalho, estamos consideramos a ideologia como um conjunto 

multifacetado de ideias, representações, valores que promovem modalidades de dissimulações, 
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contexto, a sociedade produz, com o apoio da mídia, verdadeiras campanhas contra os jovens 

que praticam algum delito, recorrendo, inclusive, para argumentos como a redução da 

maioridade penal
13

. 

Na perspectiva de criminalização, “os jovens pobres têm sido alvo de ações muito 

repressivas e de extrema visibilidade midiática, quando cometem algum tipo de violência, em 

detrimento das situações das quais são vítimas” (BARROS, 2008, p. 144). Realmente, as 

classes mais subalternas são as selecionadas negativamente pelos mecanismos de 

criminalização.  

 

No Brasil, a particularidade da nossa formação sócio-histórica aprofunda a 

criminalização das consideradas “classes perigosas”. Tem-se como consequência do 

processo a “guetização” dos pobres, o extermínio de jovens e da população de rua 

com claro viés étnico-racial. (BRISOLA, 2012, p.151) 

 

Entre muitos que praticam as condutas tipificadas como crime, apenas os mais 

vulneráveis estarão sujeitos a serem observados e detidos, recaindo sobre eles toda carga 

agressiva da sociedade. A política de controle penal de determinadas substâncias tornadas 

ilícitas, vinculada ao paradigma militarizado da “guerra às drogas”, promove um 

encarceramento em massa e a eliminação física de muitos jovens pauperizados, negros e 

moradores de periferia. Paralelo a isso, o tráfico de drogas não se enfraquece nacional e 

internacionalmente. Ao contrário, fortalece-se. Diante desse contexto surgem questões para 

refletir: será que o modo mais eficaz de exercer controle social sob determinadas substâncias 

é o proibicionismo? Nas palavras de Zaccone: 

O tráfico de drogas, entendido como “ilegalidade de mercado”, nos conduz a uma 

análise econômica do fenômeno criminológico, onde a concentração da renda dos 

negócios se realiza junto às máfias internacionais e financiadores do tráfico, que 

operam no sistema financeiro e nas empresas legais. Paralelamente, produtores 

andinos e do agreste brasileiro, bem como pobres varejistas da periferia dos grandes 

centros urbanos são criminalizados e eliminados do mercado através do 

encarceramento, do extermínio, além da “dificuldade de competir frente às grandes 

corporações e ao custo agregado da proteção extorsiva”. (ZACCONE, 2007, p.72) 

 

O processo seletivo está na estrutura do nosso sistema punitivo, tratando-se do próprio 

funcionamento do sistema na sua totalidade, que vai desde o momento da produção das 

normas, passa pela aplicação das mesmas, até chegar à execução penal. É necessário 

transformações profundas para mudar esse cenário, que começa no âmbito do direito, pois a 

própria lei (anti-drogas) cria condições propicias para seletividade. Não são apenas os agentes 

                                                                                                                                                                                     
escamoteamentos, disfarces de contradições e conflitos da sociedade capitalista, contribuindo, assim, para a 

manutenção da ordem estabelecida. Ver Löwy (1991) e Zizek (1996).  
13

 Voltaremos a esse tema nos próximos capítulos com maior profundidade. 
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do Estado que trabalham com a seletividade, as próprias instituições funcionam por 

intermédio da seletividade.  

Alessandro Baratta (2002) no seu livro "Criminologia Crítica e Crítica do Direito 

Penal" apresenta três mecanismos para entender o processo de criminalização:  

“o mecanismo da produção das normas (criminalização primária), o mecanismo da 

aplicação das normas, isto é, o processo penal, compreendendo a ação dos órgãos de 

investigação e culminando com o juízo (criminalização secundária) e, enfim, o 

mecanismo da execução da pena ou das medidas de segurança”. (BARATA, 2002, 

p.161). 

 

O direito penal se refere à ação objetiva que foi feita (ação criminosa), só que muitas 

vezes o que predomina é o sujeito que executa a ação, ou seja, conforme Barata (2002), o 

funcionamento concreto do direito penal (e das instituições punitivas do Estado) revelam que 

ele é, na verdade, muito mais "direito penal do tipo de autor", portanto, o direito penal não é 

universalista, porque, em muitos casos, o que prepondera é o tipo do autor da ação e não a 

ação propriamente dita. Neste sentido, temos uma igualdade que é meramente formal, e isso 

faz parte de um processo histórico da sociedade capitalista. Como podemos pensar numa 

sociedade que determina que todos são iguais, mas é estruturalmente desigual. Por isso que 

essa igualdade jurídica é “abstrata”, pois ela é uma contrapartida lógica e necessária ao 

capitalismo, pois a igualdade deveria estar no sentido de todos terem oportunidades iguais, o 

que é falso, devido à propriedade privada dos meios de produção.  

O direito penal não defende a todos e somente os bens essenciais, nos quais estão 

igualmente interessados todos os cidadãos e quando pune as ofensas aos bens 

essenciais o faz com intensidade desigual e de modo fragmentário; A lei penal não é 

igual para todos, o status de criminoso é distribuído de modo desigual entre os 

indivíduos. (BARATA, 2002, p.162) 

 

O direito penal oficialmente nos diz que é voltado igualmente para todos, ou seja, 

todos estão igualmente suscetíveis a se tornarem sujeitos das consequências do direito penal. 

Com a atual lei anti-drogas, por exemplo, vemos que não é assim, pois a ação objetiva pode 

ser a mesma, porém dependendo do sujeito que a executa, as respostas institucionais serão 

outras. Desse modo, falar que o direito penal é igual para todos se configura numa ideologia
14

.  

O segundo mecanismo, tendo como exemplo a lei anti-drogas, é que além da 

tipificação como crime, devemos observar como as instituições voltadas para repressão 

aplicam a norma. Ou seja, além de ficarmos atento ao processo que faz com que determinadas 

condutas se transformem em crime, temos que ficar atentos a aplicação disso por via dos 

meios repressivos do Estado. Segundo Baratta (2002), o mecanismo secundário acentua ainda 

mais o caráter seletivo do direito penal. Existe uma seleção clara dos indivíduos que serão 

                                                           
14

 O termo ideologia utilizado no parágrafo mantém o conteúdo conceitual exposto na nota 12. 
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punidos no sistema penal e, de fato, o estigma do “criminoso” é concentrado nos níveis mais 

baixo da escala social. Desemprego, informalidade, falta de qualificação profissional, baixo 

nível de escolaridade, pobreza, entre outros, são sinônimos, status de pessoas “perigosas”. 

Assim, muitos indivíduos já estão condenados ao estigma de criminoso mesmo antes de seu 

nascimento. Enfim, a punição de certos comportamentos ilegais acaba servindo para esconder 

um número mais amplo de comportamentos ilegais, que permanecem imunes ao processo de 

criminalização.  

No Brasil, a “guerra contra as drogas” é o carro chefe da criminalização da pobreza, 

através dos discursos de lei e ordem disseminados pelo pânico. Bala perdida, roubo 

de veículos, queima de ônibus e até o comércio de produtos por camelôs são 

diferentes práticas ilícitas imputadas aos “traficantes” [...] (ZACCONE, 2007, 

p.115) 

 

O terceiro mecanismo, ou seja, a execução da pena, conforme analisa Baratta (2002) é 

o momento culminante de um processo de seleção, com a consolidação de uma “carreira 

criminosa”. O cárcere representa, hoje, uma separação daqueles que não são funcionais para o 

capital e que precisam ser retirados do convívio social para manutenção de uma "tal ordem". 

A prisão está longe de ser um sistema voltado para reeducação, conforme abundantes 

referências empíricas, tal qual o gigantesco índice de reincidência criminal, atestam. 

O aumento do encarceramento constitui uma realidade mundial a partir do 

incremento da sociedade pós-moderna. Para ter uma idéia, nos EUA a população 

carcerária pulou de 380 mil presos, em 1975, para 2 milhões, no final de 1988. [...] 

O alvo seleto do sistema penal norte-americano é observado pelo sociólogo Loïc 

Wacquant, ao constatar que, nos presídios dos EUA, seis em cada dez presos são 

negros ou latinos; menos da metade tem emprego em tempo integral no momento de 

ser posta atrás das grades e dois terços provinham de famílias dispondo de uma 

renda inferior à metade do limite de pobreza (norte-americano). (ZACCONE, 2007, 

p.114) 

 

 Wacquant (2001) analisa a tendência mundial de ampliação das populações carcerárias 

em diferentes continentes, característica que não está, necessariamente, relacionada com o 

aumento da criminalidade, mas por determinações políticas e culturais. Vemos uma marcante 

tendência de ampliação da indústria da prisão. E quando se estuda a lei nº 11.343/2006 e se 

constata quem está preso por tráfico de drogas no Brasil, bem como onde está concentrada a 

repressão policial e o modelo de segurança pública adotado no Brasil para o “combate às 

drogas”, percebe-se os efeitos segregadores que incidem sobre a juventude pauperizada e 

negra das periferias urbanas. Um exemplo muito influente para as políticas criminais recentes 

ao redor do mundo foi um programa implementado na cidade de Nova York, intitulado 

"Tolerância Zero", voltado para a criminalização de pequenos delitos, atuação policial junto a 

populações suspeitas, “limpeza social” etc.  
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A sociedade punitiva, assim considerada, tem promessa e a solução para a violência 

e a criminalidade: a prisão e a pena. Para justificar tal promessa, identifica a 

criminalidade como atributo de uma minoria qualificada como bandidos ou 

marginais. A violência criminal é identificada como individual, de uma minoria. A 

ideia de pena como solução para a violência acaba por sustentar um modelo de 

combate, de guerra a criminalidade, vendo o criminoso como inimigo a ser 

combatido com segregação. (COSTA, 2005, p.73-74) 

 

Vale também destacar a análise de Foucault (2003, p.196) em relação a prisão: 

A obviedade da prisão se fundamenta também no seu papel, suposto ou exigido, de 

aparelho para transformar os indivíduos. Como não seria a prisão imediatamente 

aceita, pois se só o que ela faz, ao encarcerar, ao retreinar, ao tornar dócil, é 

reproduzir, podendo sempre acentuá-los um pouco, todos os mecanismos que 

encontramos no corpo social? A Prisão: um quartel um pouco estrito, uma escola 

sem indulgência, uma oficina sombria, mas, levando ao fundo, nada de 

qualitativamente diferente. Esse duplo fundamento - jurídico-econômico por um 

lado, técnico-disciplinar por outro - fez a prisão aparecer como a forma mais 

imediata e mais civilizada de todas as penas. E foi esse duplo funcionamento que lhe 

deu imediata solidez. Uma coisa, com efeito, é clara: a prisão não foi primeiro uma 

privação de liberdade a que se teria dado em seguida uma função técnica de 

correção; ela foi desde o início uma "detenção legal" encarregada de um suplemento 

corretivo, ou ainda uma empresa de modificação dos indivíduos que a privação de 

liberdade permite fazer funcionar no sistema legal. Em suma, o encarceramento 

penal, desde o início do século XIX, recobriu ao mesmo tempo a privação de 

liberdade e a transformação técnica dos indivíduos. 

 

A conjuntura punitiva no Brasil também é alarmante. Em relação aos jovens em 

situação de conflito com a lei, vamos observar em dados estatísticos nos capítulos seguintes, 

que a cada ano aumenta o número de encarceramentos, e um dos principais motivos desse 

aumento está relacionado do envolvimento desses jovens com o tráfico de drogas
15

. Seguindo 

as pesquisas de Batista (2003), em 1995 as infrações envolvendo adolescentes e drogas já 

constituíam cerca de 50% do universo de entradas no Juizado de Menores do Rio de Janeiro 

(eram apenas 7% em 1968), e a criminalização maciça desses jovens, iniciada nos anos 

setenta, adquire dimensões assustadoras. O tráfico de drogas é um negócio que rende bilhões 

de dólares anuais, porém os jovens que são encarcerados estão cada vez mais pobres. 

Portanto, os "vilões" desta história não são os jovens pobres das favelas.  

As pesquisas de Batista (2003) também revelam o quanto as intervenções das equipes 

técnicas reforçaram, historicamente, o viés punitivo (marcado pela seletividade). O tratamento 
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 Segundo Cunha (2013), 50% das apreensões ocorridas no Estado do Rio de Janeiro entre 2011 e 2012 foram 

por tráfico de drogas. E, ainda, segundo investigações, os traficantes estão mais propensos a "empregar" 

adolescentes porque não querem se expor. E isso é comprovado em número de apreensões: No primeiro 

semestre, 301 jovens das 33 UPPs do estado foram parar nas delegacias. Em algumas favelas, como o recém-

ocupado Jacarezinho, os registros de menores apreendidos supera o de adultos presos por diversos crimes. De 16 

janeiro a 30 de junho, 107 adolescentes foram apreendidos, contra 106 prisões neste mesmo período. “Os 

menores são ‘mão-de-obra’ barata”, disse o comandante da UPP Jacarezinho, major Marcelo Pinto. (CUNHA, 

Vânia. Recordes de apreensão de menores. O DIA Rio. Rio de Janeiro. 11 de agosto de 2013. Disponível em: 

<http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-08-11/recorde-de-apreensao-de-menores.html> Acesso em: 

31/08/2013) 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-08-11/recorde-de-apreensao-de-menores.html
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que os profissionais (assistentes sociais, psicólogos, e outros) realizaram ao longo da história 

nos mostra uma forma acrítica de analisar seus pareceres, fazendo uma distinção clara em 

relação a situação socioeconômica do adolescente: aos jovens de classe média que consumiam 

drogas aplicam-se  o estereótipo médico, e aos jovens pobres que a comercializam, a 

criminalização, ampliando, dessa forma, o processo de criminalização da juventude 

pauperizada. 

A visão seletiva do sistema penal para adolescentes infratores e a diferenciação no 

tratamento dado aos jovens pobres e aos jovens ricos, ao lado da aceitação social 

que existe quanto ao consumo de drogas, permite-nos afirmar que o problema do 

sistema não é a droga em si, mas o controle específico daquela parcela da juventude 

considerada perigosa. Os relatórios e processos dos agentes do sistema são bem 

claros quanto a isso. São pouquíssimos os casos de análise do ponto de vista da 

droga em si. Em geral os processos se relacionam às famílias "desestruturadas", às 

"atitudes suspeitas", ao "meio ambiente pernicioso à sua formação moral", à 

"ociosidade", à "falta de submissão", ao "brilho no olhar" e ao desejo de status "que 

não se coaduna com a vida de salário mínimo". (BATISTA, 2003, p.134) 

 

 No que tange ao Serviço Social, é necessário aprofundar e amadurecer 

posicionamentos no interior do debate contemporâneo sobre o controle penal de substâncias 

tornadas ilícitas e as respostas militarizadas do Estado. O caráter ilícito de algumas drogas 

tem servido para legitimar práticas violentas e violadoras de direitos. Nesse sentido, o debate 

contemporâneo sobre os usos de drogas na realidade brasileira tem profunda relação com o 

debate sobre a questão social, daí a importância de um posicionamento fundamentado e coeso 

com o projeto profissional do Serviço Social. 

Nessa luta emancipatória em favor da infância e da adolescência, há que se procurar 

alternativas novas, por meio de instâncias públicas (governamentais ou sociais) e de 

mecanismos estratégicos (políticos, sociais, econômicos, culturais, religiosos e 

jurídicos), que se tornem verdadeiros instrumentos de mediação, nessa luta pelo 

asseguramento da essência humana e da identidade geracional de crianças e 

adolescentes, vencendo esse processo de desumanização, de dominação e opressão, 

de desclassificação social de crianças e adolescentes, nesse jogo hegemônico e 

contra-hegemônico que ainda condena grandes contingentes desse público infanto-

juvenil a um processo mais específico e doloroso de marginalização. Assim, é 

preciso virar o jogo. (NETO, 2005, p.8) 

 

 Temos positivado em lei, o reconhecimento de que crianças e adolescentes são 

"sujeitos de direito" e, ao mesmo tempo, "pessoas em condição peculiar de desenvolvimento". 

O desafio é instaurarmos as condições para a efetivação desse reconhecimento. 

 No capítulo seguinte, reconstituiremos um histórico do tratamento do Estado brasileiro 

voltado às crianças e adolescentes, especialmente os pauperizados, negros e moradores de 

áreas urbanas periféricas. 
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CAPÍTULO 2. RECONSTITUINDO PASSOS IMPORTANTES DO TRATAMENTO 

DO ESTADO BRASILEIRO À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  

"Temos esse direito; mas é um direito que não temos o direito de exercer" 

                                                                             William Shakespeare 

  

 

 Vamos analisar um perverso histórico sobre a infância e a adolescência ao longo da 

história do Brasil. Trata-se das mais variadas formas de institucionalização desses segmentos, 

através de ações marcadas pelo controle e pela repressão, características que deixaram marcas 

profundas no sistema de atendimento até a atualidade. 

 As políticas voltadas à infância e adolescência começam a ser pensadas no contexto 

histórico do fim do período escravocrata
16

 e início do período republicano, quando a garantia 

da subsistência dos ex-escravos passava pela venda da força de trabalho. Grande parte dos 

escravos não consegue se inserir no mercado e consequentemente temos o aumento da 

miséria. Diante disso, o discurso da "modernização”
17

 do país se tornou muito influente entre 

a elite dirigente. É nesse marco que se insere o discurso da defesa da intervenção do Estado na 

infância, como uma suposta motivação que persiste até hoje - “a criança como futuro da 

nação”. Assim, as crianças deveriam ser "moralizadas", "civilizadas", "moldadas" para 

conduzir um país "civilizado" e sintonizado com a "modernização" capitalista. Nesse sentido, 

em meio às grandes transformações econômicas, políticas e sociais, que marcam a era 

industrial capitalista do século XIX, o conceito de infância adquire novos significados e uma 

dimensão social até então inexistente. A criança deixa de ser objeto de interesse, preocupação 

e ação no âmbito privado da família e da Igreja para tornar-se uma questão da esfera da 

atuação Estado. 

 

No período colonial, a assistência à infância no Brasil seguia determinações de 

Portugal, aplicadas por meio da burocracia, dos representantes da Corte e da Igreja 

Católica. Igreja e Estado andavam juntos. O Evangelho, a espada e a cultura 

europeia estavam lado a lado no processo de colonização e catequização implantado 

no Brasil. Ao cuidar das crianças índias, os jesuítas visavam tirá-las do paganismo e 

discipliná-las, inculcando-lhes normas e costumes cristãos, como o casamento 

monogâmico, a confissão dos pecados, o medo do inferno. (RIZZINI e PILOTTI, 

2011, p.17) 

                                                           
16

 "No período da dissolução das relações escravistas (segunda metade do século XIX), vão-se criando nas 

cidades brasileiras grandes contingentes de homens negros, escravos e libertos. Políticas de imigração são 

favorecidas. A constituição do mercado de trabalho a partir do fim da escravidão é razão de duplo medo: das 

massas negras e do movimento operário internacional. A concepção do mercado de trabalho no Brasil é 

excludente, desqualificadora e racista até hoje”. (BATISTA, 2003, p.38-39) 
17

 "No Rio de Janeiro as intervenções urbanas têm uma concepção higienista. Pereira Rego propõe uma cirurgia 

na cidade com o esvaziamento do centro e remoção dos bairros pobres para áreas periféricas. Rodrigues Alves 

desenvolve a primeira intervenção sistemática do Estado sobre espaço urbano no Rio de Janeiro, demolindo 

milhares de cortiços para grandes obras urbanísticas". (Ibid., p.39) 
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Até então, o atendimento à infância sempre foi perpassado pelas concepções e 

intervenções da igreja católica. Como exemplo, neste período existiu o sistema de rodas
18

, que 

permitia as famílias deixarem seus filhos sem que houvesse a identificação dos pais, ou seja, 

aquela família que entendia que não tinha condição de cuidar do seu filho deixava-o na roda. 

Aqui ainda não existia a culpabilização da família, por não haver a identificação dos pais. O 

objetivo era esconder a origem da criança e preservar a honra das famílias. Veremos que a 

culpabilização da família será um elemento central em toda história das legislações voltadas à 

infância e adolescência. 

As crianças enjeitadas nas Rodas eram alimentadas por amas de leite alugadas e 

também entregues a famílias, mediante pequenas pensões. Em geral, a assistência 

prestada pela Casa dos Expostos perdurava em torno de sete anos. A partir daí, a 

criança ficava, como qualquer outro órfão, à mercê da determinação do Juiz, que 

decidia sobre seu destino de acordo com os interesses de quem o quisesse manter. 

Era comum que fossem utilizadas para o trabalho desde pequenas. (RIZZINI e 

PILOTTI, 2011, p.19) 

 

De acordo com Rizzini e Pilotti (2011), a mortalidade na Casa dos Expostos
19

 era 

bastante elevada, chegando a 70% nos anos de 1852 e 1853 no Rio de Janeiro, devido à falta 

de condições adequadas de higiene, alimentação, entre outros. E apesar desse sistema de 

Rodas ter sido formalmente abolido em 1927 pelo Código de Menores, no Rio de Janeiro 

consta que funcionou até 1935. 

Se as amas de leite, as mães pretas, e as babás ofereceram seus corpos e seu leite 

para os filhos da elite, o que teria acontecido com os filhos das amas de leite? Estes 

foram sempre um estorvo, no mundo escravo e no mundo pós-emancipação, 

povoando as rodas de expostos, vagando pelas cidades, realizando pequenos 

biscates. (BATISTA, 2003, p.65) 

 

Com o surgimento da Puericultura
20

, em meados do século XIX, estabeleceu-se um 

debate na área médica sobre a melhor forma de se cuidar dos expostos, o que efetivamente 

determinou uma melhoria nas condições de higiene na Casa dos Expostos. Esta ação tornou-

se uma medida imprescindível no século XX, o que fez consolidar a relevância da prática 

médica nas referidas instituições. (RIZZINI E PILOTTI, 2011). 

                                                           
18

 “A primeira Roda foi criada na Bahia, em 1726, com recursos provenientes de doações de alguns nobres, por 

autorização do Rei e consentimento dos dirigentes da Santa Casa. No ano de 1738, foi criada a Roda do Rio de 

Janeiro e, em seguida, em diversas outras localidades”. (RIZZINI e PILOTTI, 2011, p. 19) 
19

 As instituições que acolhiam as crianças que eram abandonadas nas Rodas eram chamadas de Casa dos 

Expostos. 
20

 Especialidade médica destinada a formalizar os cuidados adequados à infância. 
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Instituições para o recolhimento dos indesejados das cidades foram sendo criadas 

poucos anos após a instauração da República, atendendo políticas repressivas. Os asilos
21

 de 

órfãos, abandonados ou desvalidos foram também exemplos de instituições que se tornaram 

prática no século XIX. Os asilos tinham como princípio propiciar uma educação industrial 

para os meninos e educação doméstica para as meninas, preparando-os para ocupar seu lugar 

na sociedade, nesse sentido, todos aqueles que ameaçassem a "ordem pública" eram levados 

para essas instituições. Somente muito depois, a partir da década de 1980, que essas 

instituições destinadas à infância pobre serão questionadas, por afetar o desenvolvimento da 

criança e do adolescente. 

A partir de meados do século XIX, houve grande demanda de força de trabalho nas 

fábricas, sobretudo as de tecido. Mulheres e crianças foram, então, incorporadas, 

recebendo salários baixíssimos. Menores eram recrutados em asilos e cumpriam 

carga horária semelhante a dos adultos. Outros trabalhavam para complementar a 

renda familiar. (RIZZINI e PILOTTI, 2011, p.23) 

 

 O discurso era de que seria melhor a criança estar trabalhando do que ficar na 

ociosidade e nas ruas. A vida nos asilos, os trabalhos forçados nas "soldadas"
22

, as fugas e 

consequentes detenções pela polícia indicam como era o tratamento à infância nesse período, 

ou seja, maus tratos e uma herança da escravidão perpassados nesses procedimentos. A mão 

de obra infantil é usada de forma abundante na indústria e o salário das crianças e 

adolescentes representa um complemento para os baixos salários de suas famílias. 

 Em 1893, o governo republicano promulga o Decreto n.145, de 11 de julho de 1893
23

, 

adotando algumas medidas, como a criação de colônias correcionais, na perspectiva de 

reabilitar para o trabalho, como mostra nos arts. 1º e 2º desse decreto: 

Art. 1º O Governo fundará uma colonia correccional no proprio nacional Fazenda da 

Boa Vista, existente na Parahyba do Sul, ou onde melhor lhe parecer, devendo 

aproveitar, além daquella fazenda, as colonias militares actuaes que a isso se 

prestarem, para correcção, pelo trabalho, dos vadios, vagabundos e capoeiras que 

forem encontrados, e como taes processados na Capital Federal. 

Art.2º São comprehendidos nessas classes:  

§ 1º Os individuos de qualquer sexo e qualquer idade que, não estando sujeitos ao 

poder paterno ou sob a direcção de tutores ou curadores, sem meios de subsistencia, 

por fortuna propria, ou profissão, arte, officio, occupação legal e honesta em que 

                                                           
21

 "A República herda do Império 16 instituições asilares para a infância no Rio de Janeiro, e, entre 1889 e 1930, 

são criadas 14 instituições de tipo asilos, abrigos, orfanatos, escolas para abandonados e seis instituições ligadas 

à saúde da criança". (FALEIROS, 2011, p.42) 
22

 "A 'soldada' era uma prática comum em que uma família tomava sob sua responsabilidade jovens com idade 

entre 12 e 18 anos, comprometendo-se a 'vesti-la, alimentá-la e depositar mensalmente em caderneta da Caixa 

Econômica Federal quantias que variavam de 5 a 10 mil réis, porém na maioria dos casos, a caderneta nem 

sequer era aberta. Um termo de compromisso era assinado perante o Juiz, que portanto organizava e 

intermediava uma espécie de prorrogação dos serviços prestados geralmente pelas jovens escravas no passado". 

(BATISTA, 2003, p.65-66) 
23

BRASIL. Decreto n.145, de 11 de julho de 1893. Autoriza o governo a fundar colônias correcionais. Capital 

Federal, 1893. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-145-11-julho-

1893-540923-publicacaooriginal-42452-pl.html> Acesso em: 18/05/2013. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-145-11-julho-1893-540923-publicacaooriginal-42452-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-145-11-julho-1893-540923-publicacaooriginal-42452-pl.html
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ganhem a vida, vagarem pela cidade na ociosidade.  

§ 2º Os que, por habito, andarem armados, em correrias, provocando tumultos e 

incutindo terror, quer aproveitando o movimento da população em festas e 

solemnidades publicas, quer em manifestações de regosijo e reuniões populares ou 

outras quaesquer circumstancias.  

§ 3º Os que, tendo quebrado os termos de bem-viver em que se hajam obrigado a 

trabalhar, manifestarem intenção de viver no ocio, ou exercendo industria illicita, 

immoral ou vedada pelas leis. (Decreto n. 145, arts. 1º e 2º) 

 

 De acordo com Rizzini e Pilotti (2011), em 1902 a criação de colônias correcionais foi 

reforçada pela Lei n.947, de 29 de dezembro de 1902, que reforma o serviço policial no 

Distrito Federal
24

. Nesta lei, empregou-se a categoria dos "menores viciosos", que deveriam 

ser internados nas referidas colônias. Tratava-se de uma categoria ampla, na qual incluía:  

Art. 7º Além dos individuos de que trata o n. IV, do art. 1º, serão recolhidos ás 

colonias correccionaes: 

I. Os menores de 14 annos, maiores de 9, inculpados criminalmente que forem 

julgados como tendo agido sem discernimento, nos termos dos arts. 30 e 49 do 

Codigo Penal. 

II. Os menores abandonados de 14 annos, maiores de 9 que, por serem orphãos ou 

por negligencia ou vicios, ou enfermidades dos paes, tutores, parentes ou pessoas em 

cujo poder, guarda ou companhia, vivam, ou por outras causas, forem encontrados 

habitualmente sós na via publica, entregues a si mesmos e privados de educação. 

(Lei n.947, art. 7º) 

 

 Em decorrência dessa lei, foram instaladas várias colônias correcionais por todo 

Brasil, nas quais predominavam ações repressivas e a justificativa da pobreza para apreensão 

do “menor”. Uma vez internado, o “menor” deveria permanecer na colônia até os 17 anos, 

cabendo somente o Juiz de Órfãos
25

 suspender a internação: nem mesmo o responsável pelo 

menor poderia intervir na internação. Conforme registrado no art.8, da Lei n. 947, 

§ 2º os menores assim recolhidos á colonia permanecerão nesta até a idade de 17 

annos completos, salvo decisão em contrario do respectivo juiz. 

§ 3º o pae, tutor, parente ou pessoa em cujo poder, guarda ou companhia esteja o 

menor, não poderá obstar a internação deste na colonia, ordenada pela autoridade 

competente; só lhe é licito requerer a retirada do menor por acção summaria, 

proposta no Juizo de seu domicilio, com assistencia do Ministerio Publico. 

 

 

                                                           
24

 "A crear uma ou mais colonias correccionaes para rehabilitação, pelo trabalho e instrucção, dos mendigos 

validos, vagabundos ou vadios, capoeiras e menores viciosos que forem encontrados e como taes julgados no 

Districto Federal, comprehendidos nessas classes os definidos no Codigo Penal e no decreto n. 145, de 12 de 

julho de 1892". (art.1º, IV) (BRASIL. Lei n.947, de 29 de dezembro de 1902. Reforma o serviço policial no 

Distrito Federal. Senado Federal, Capital Federal, 1902. Disponível em: 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=48023&norma=63797> Acesso em: 

18/05/2013.) 
25

 "A Vara de Órfãos funcionava como uma agência de serviços domésticos, intermediando a colocação de 

meninas abandonadas, que saíam do 'Azylo de Menores' para trabalhar 'à soldada' em casas de família”. 

(BATISTA, 2003, p.65-66) 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=48023&norma=63797
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2.1. A CRIAÇÃO DO PRIMEIRO JUIZADO DE MENORES E DO PRIMEIRO 

CÓDIGO DE MENORES NO BRASIL  

 

Somente a partir da década de 1920, quando realiza-se o 1° Congresso Brasileiro de 

Proteção à Infância, tem-se o início da discussão em torno da legislação voltada à proteção da 

infância. A criação do primeiro Juízo de Menores do país ocorreu no Rio de Janeiro, em 1923 

(Decreto n.16.272 de 20/12/1923)
26

, inaugurando uma nova era na assistência oficial para 

proteção aos menores abandonados e delinquentes. Legitima-se juridicamente uma doutrina 

salvacionista de assistência aos menores. O objetivo estava voltado a resguardar ou reformar 

os menores apreendidos. Desde início, o Juízo cuidou da execução do atendimento, em geral, 

determinado a internação de menores em instituições
27

 oficiais e contratadas. (Rizzini e 

Pilloti, 2011). Nas palavras de Passetti (2007, p. 355), 

fechavam-se os trinta primeiros anos da República com um investimento na criança 

pobre vista como criança potencialmente abandonada e perigosa, a ser atendida pelo 

Estado [...]. Pretendendo domesticar as individualidades e garantindo com isso os 

preceitos de uma prevenção geral, os governos passaram a investir em educação, sob 

o controle do Estado, para criar cidadãos a reivindicar disciplinadamente segundo as 

expectativas de uma direção política cada vez mais centralizadora. Para tal, escola e 

internato passam a ser fundamentais. 

 

O Juizado de Menores instituiu Escolas de reforma visando reeducar o “menor” 

através da formação profissional - por exemplo, a Escola João Luis Alves, criada em 1926 

para 'regenerar pelo trabalho, educação e instrução' os menores delinquentes recolhidos pelo 

Juízo (Art. 2º Decreto n. 17.508 de 4/11/26)
28

. À policia coube a criação de delegacias 

especiais para abrigar os menores que aguardavam encaminhamento do Juiz, evidenciando 

uma ação de "limpeza social" das ruas, retirando os jovens considerados indesejáveis e os 

expondo ao tratamento violento comum como em qualquer outra delegacia. (RIZZINI e 

PILOTTI, 2011).  

A justiça de Menores instituída em 1923 se estrutura sobre estas ideias. É criado 

primeiro o Juizado de Menores e depois o Código de Menores, tendo como figura 

central o Juiz Mello Mattos. Trata-se de um sistema minuciosamente organizado, 

influenciado também pelas elites de Lombroso. É neste momento que a palavra 

menor passa a se associar definitivamente a crianças pobres, a serem tuteladas pelo 

                                                           
26

 BRASIL. Decreto n.16.272 de 20/12/1923. Aprova o regulamento da assistência e proteção aos menores 

abandonados e delinqüente. Senado Federal, Rio de Janeiro, 1923. Disponível em: 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=16272&tipo_norma=DEC&data=19231220

&link=s> Acesso em: 18/05/2013. 
27

 "A demanda por internações cresceu, mantendo-se sempre em número superior à lotação dos 

estabelecimentos. Nos anos de 1937 e 1938, o Juízo de menores do Rio de Janeiro tramitou 4.546 pedidos de 

internação, quando, nestes anos, a lotação dos estabelecimentos disponíveis não passava de 2.630 vagas". 

(RIZZINI, Irma. 2011, p. 245) 
28

 BRASIL. Decreto n. 17.508 – de 4 de novembro de 1926. Aprova o regulamento da Escola João Luiz Alves. 

Senado Federal, Rio de Janeiro, 1926. Disponível em: < 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=43578> Acesso em: 18/05/2013. 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=16272&tipo_norma=DEC&data=19231220&link=s
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=16272&tipo_norma=DEC&data=19231220&link=s
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=43578


35 

 

Estado para a preservação da ordem e asseguramento da modernização capitalista 

em curso. (BATISTA, 2003, p.68-69) 

 

 O primeiro instrumento jurídico criado foi o Código de Menores
29

, (Decreto Nº 

17.943-A, de 12 de outubro de 1927), conhecido como Código Mello Mattos, em referência 

ao jurista José Candido Albuquerque de Mello Mattos, nomeado o primeiro Juiz de Menores 

do Brasil e destacado participante na elaboração do código. Essa legislação não fazia 

distinção do menor que era abandonado do menor que era infrator, e tinha sua centralidade na 

figura do juiz, com seu poder incontrastável, decidia o que concernia à vida das crianças e 

adolescentes, tomando a pobreza como justificativa para a intervenção do Estado nas famílias. 

Sua doutrina salvacionista combinava uma visão higienista com uma concepção jurídica, que 

enfatizava a repressão, e com um viés extremamente moralista. Esse código era extremamente 

minucioso, contendo 231 artigos, pois a intenção era "resolver" o problema dos menores, 

prevendo todos detalhes possíveis de controle sobre os mesmos. 

Incorporando tanto a visão higienista de proteção do meio e do indivíduo quanto à 

visão jurídica repressiva e moralista, este Código considerava a família responsável 

pelo desvio de conduta de seus filhos, classificava os menores quanto à sua inserção 

no trabalho e na conduta anti-social através do grau de periculosidade, [...]. É a partir 

desse primeiro Código que a palavra menor se consolida como classificatória da 

infância pobre [...]. (TÔRRES, FILHO e MORGADO, 2006, p.102) 

 

Podemos elencar como algumas inovações trazidas pelo Código: a abolição da Roda 

dos Expostos (ainda que essa prática tenha perdurado por mais anos ao longo do território 

nacional); o menor de 14 anos não poderia ser submetido a processo penal e o superior a 14 

anos e inferior a 18 anos teria processo especial; regulamentação do trabalho infantil e juvenil, 

de modo que o trabalho estava proibido aos menores de 12 anos e aos menores de 14 que não 

tenham cumprido instrução primária
30

; o trabalho noturno e aqueles considerados perigosos à 

vida são vedados aos menores de 18 anos
31

, com multas aos infratores, impondo-se restrições 

                                                           
29

 Em seu artigo 1º, o Código estabelecia que: "O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que 

tiver menos de 18 annos de idade, será submettido pela autoridade competente ás medidas de assistencia e 

protecção contidas neste Codigo". De forma complementar, o artigo 54 esclarecia que: "Os menores confiados a 

particulares, a instituto ou associações, ficam sob a vigilancia do Estado, representado pela autoridade 

competente”, reconhecidamente o Juiz de Menores, após legislação de 1924. (BRASIL. Decreto nº 17.943-A, de 

12 de outubro de 1927. Institui o Código de Menores de 1927. Presidência da República, Rio de Janeiro, 1927. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/d17943a.htm> Acesso em: 

18/05/2013) 
30

Art. 102. "Igualmente não se póde ocupar a maiores dessa idade que contem menos de 14 annos. e que não 

tenham completando sua instrucção primaria. Todavia. a autoridade competente poderá autorizar o trabalho 

destes, quando o considere indispensavel para a subsistencia dos mesmos ou de seus paes ou irmãos, comtanto 

que recebam a instrucção escolar, que lhes seja possivel". (Decreto n. 17.943-A) 
31

Art. 104. "Sao prohibidos aos menores de 18 annos os trabalhos perigosos á saude, á vida, á moralidade, 

excessivamente,. fatigantes ou que excedam suas forças". (Decreto n. 17.943-A) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2017.943-a-1927?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2017.943-a-1927?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2017.943-a-1927?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/d17943a.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2017.943-a-1927?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2017.943-a-1927?OpenDocument
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rigorosas quanto aos locais, horários, exercendo vigilância aos mesmos
32

, fixação do limite de 

seis horas por dia de trabalho a menores de 18 anos.
33

 Muitos industriais reagiram contra o 

Código, por avalia-lo como refratário a seus interesses. Com isso, apesar de alguns avanços na 

legislação, a questão do trabalho infantil não foi respeitada conforme estabelecia a legislação. 

Em nome de um projeto de modernização (de cunho eminentemente conservador), na 

verdade o que se põe em prática no país são intervenções estatais na questão da infância e 

adolescência pauperizadas no intuito de “administrá-la”, “domesticá-la”, e não superá-la. A 

justificativa ideológica era de que as famílias não tinham competência para cuidar de seus 

filhos, então o Estado teria que intervir para "civilizar" a criança, tornando-a apta à inserção 

social. Vale ressaltar que esse período foi fortemente influenciado pelo positivismo, que tem 

como uma de suas características tratar como natural questões que são frutos das relações 

sociais. Desta forma, a pobreza não é entendida como resultado da forma como opera e é 

estruturada a sociedade capitalista, mas sim como um dado "natural". 

A título ilustrativo, destacamos alguns artigos do Código de Menores de 1927. O art. 

69 (e seus § § 2º e 3º) e o art. 78 dispõem:  

Art. 69. O menor indigitado autor ou cumplice de facto qualificado crime ou 

Contravenção, que contar mais de 14 annos e menos de 18, será submettido a processo 

especial, tomando, ao mesmo tempo, a autoridade competente as precisas 

informações, a respeito do estado physico, mental e moral delle, e da situação social, 

moral e economica dos paes, tutor ou pessoa incumbida de sua guarda. 
§ 2º Si o menor não fôr abandonado, nem pervertido, nem estiver em perigo de o ser, 

nem precisar do tratamento especial, a autoridade o recolherá a uma escola de reforma 

pelo prazo de um a cinco annos. 
§ 3º Si o menor fôr abandonado, pervertido, ou estiver em perigo de o ser, a 

autoridade o internará em uma escola de reforma, por todo o tempo necessario á sua 

educação, que poderá ser de tres annos, no minimo e de sete annos, no maximo. 

Art. 78. Os vadios, mendigos, capoeiras, que tiverem mais de 18 annos e menos de 21, 

serão recolhidos á Colonia Correccional, pelo prazo de um a cinco annos. (Decreto nº 

17.943-A) 

 

O capítulo VII aborda os "menores delinquentes". O art. 86 § 4º registra que, "Si o 

menor não tiver sido preso em flagrante, mas a autoridade competente para a instrucção 

criminal achar conveniente não o deixar em liberdade, procederá de accôrdo com os §§ 2º
34

 e 
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Art. 103. “Os menores não podem ser admittidos nas usinas, manufacturas, estaleiros, minas ou qualquer 

trabalho subterraneo, pedreiras, officinas e suas dependencias. de qualquer natureza que sejam, publicas ou 

privadas, ainda quando esses estabelecimentos tenham caracter profissional ou de beneficencia, antes da idade de 

11 annos”. (Decreto n. 17.943-A) 
33

Art. 108. “O trabalho dos menores, aprendizes ou operarios. abaixo de 18 anos. tanto nos estabelecimentos 

mencionados no art,. 103, como nos não mencionados, não póde exceder de sois horas por dia. interrompidas por 

um ou varios repouso; cuja duraração não póde, ser inferior a uma hora”. (Decreto n. 17.943-A) 
34

 Art. 86 § 2º “Si não puder ser fita immediatamente a apresentação a autoridade Competente para a instrucção 

Criminal, poderá o menor ser confiado, mediante, termo do responsabilidade, a sua propria familia, si elle não 

fôr profundamente vicioso e esta manifestamente má, ou, então, entregue a pessoa idonea ou a algum instituto de 

ensino ou de caridade, ou, finalmente, recolhido a estabelecimento que, não sendo destinado a prisão, queria, 

todavia, prestar-se a isso". (Decreto n.17.943-A) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2017.943-a-1927?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2017.943-a-1927?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2017.943-a-1927?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2017.943-a-1927?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2017.943-a-1927?OpenDocument
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3º
35

". (Decreto n. 17.943-A). Nas trilhas da análise do Código de Menores, Batista (2003, 

p.74) ressaltou um caso emblemático: 

O caso de M.S., 14 anos, preto, residente no Morro de São Carlos, é chocante. 

Trabalhava fazendo carreto na feira, vivia com os pais, frequentara escola até o 4º 

ano primário. Era ele que, "segundo apurado, estava desempregado, perambulando 

em estado de vadiagem pela Zona Sul, quando sua residência se encontra na Zona 

Norte". Foi detido à entrada do túnel do Pasmado, em fevereiro de 1957, sob 

suspeita de furto de roupas. Segundo o policial que o deteve: "o menor apresentava-

se vestido com uma calça de tamanho muito maior que o seu físico, evidenciando 

que havia sido furtada, bem como calçava sapatos também de número maior do que 

seu pé". No entanto, não houvera notificação do furto: ninguém reclamou a calça e o 

sapato que o menor M. trazia: "não foi identificada qualquer pessoa à qual as 

mesmas (roupas) pertencessem". Apesar de ser primário, e não ter cometido crime 

algum, o curador pediu sua internação: "nada foi apurado, mas o menor vive em 

estado de abandono e perambulando". A sentença do juiz coincide com a opinião do 

curador, e M. ficou internado no SAM por quase três anos!  

 

O capítulo X, que trata "Da vigilância sobre os menores", carrega um viés 

policialesco, nitidamente vigilante, investigativo conforme mostra o art. 136: “a autoridade 

publica encarregada da proteção nos menores póde visitar as escolas, officinas e qualquer 

outro logar onde se achem menores, e proceder a investigações, tomando as providencias que 

forem necessarias”. (Decreto nº 17.943-A) 

Todas legislações até o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) vão manter esse 

modelo positivista. Teremos poucas mudanças, pois o elemento central da política vai 

permanecer sendo voltada para infância pobre, delinquente e abandonada (vinculada à 

situação de pobreza), a fim de manter a ordem almejada livrando a sociedade de elementos 

"vadios e desordeiros", que em nada contribuíam para o “progresso” do país. De acordo com 

Irma Rizzini (2011), para "civilizar" o Brasil, entendia-se que era necessário ordená-lo e 

saneá-lo, e já que a criança era o "futuro da nação", foi necessário intervir na população que 

fugia aos mecanismos sociais de disciplina, e sob o comando da Justiça e da Assistência, 

julgou-se estar, desta forma, combatendo os embriões da desordem e garantindo no futuro um 

Brasil "civilizado". Traços desta história assombram o país até os dias de hoje (conforme 

veremos mais adiante). 

 

2.2. A CRIAÇÃO DE NOVAS INSTITUIÇÕES NO TRATAMENTO DA INFÂNCIA A 

PARTIR DA DÉCADA DE 40 DO SÉCULO XX 

Ainda de acordo com Irma Rizzini (2011), no início da década de 1940 inaugurou-se 

uma política mais nítida de proteção e assistência ao menor e à infância, ou seja, 
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 Art 86 § 3º “Em caso, porérn, de absoluta necessidade, pela impossibilidade material de encontrar quem possa 

acolher provisoriamente o menor, póde este ser guardado preventivamente em algum compartimento da prisão 

commum, separado, entretanto, dos presos adultos”. (Decreto n. 17.943-A) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2017.943-a-1927?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2017.943-a-1927?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2017.943-a-1927?OpenDocument
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indiscutivelmente uma separação entre menor e criança. E isso pode ser expressado quando o 

governo cria uma política de proteção materno-infantil, tendo como meta a preparação do 

futuro cidadão. Instalou-se, então, o Departamento Nacional da Criança (Decreto-lei n.2.024 

de 17/2/1940)
36

, órgão responsável pela coordenação das ações dirigidas à criança e à família. 

O DNCr previa a cooperação do Juizado de menores, onde fica evidente a separação entre as 

noções de criança e menor, e isso podemos observar no art. 16: 

O Departamento Nacional da Criança e os demais órgãos congêneres da 

administração federal, estadual e municipal cooperarão, de modo regular e 

permanente, com a justiça de menores, afim de que se assegure à criança, colocada 

por qualquer motivo sob a vigilância da autoridade judiciária, a mais plena proteção. 

(Decreto-lei n.2.024) 

 

  Já no parágrafo único, do mesmo artigo, o texto do decreto abandona o termo 

"criança" e adota o termo "menor", deixando claro que se trata de uma outra parcela da 

população, alvo de medidas de outra natureza daquelas dirigidas à "infância". 

Parágrafo único. Serão instituídos, nas diferentes unidades federativas, centros de 

observação destinados à internação provisória e ao exame antropológico e 

psicológico dos menores cujo tratamento ou educação exijam um diagnóstico 

especial. (Decreto-lei n.2.024) 

 

De 1942 a 1943, criam-se instituições voltadas, de alguma forma, ao trabalho formal 

dos jovens, como a Legião Brasileira de Assistência (LBA)
37

, e com a promulgação da 

Consolidação das Leis do Trabalho criou-se o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), sendo uma estratégia 

para produzir mão de obra para o mercado de trabalho, questão que até hoje permanece, 

adaptada às recentes reestruturações produtivas.  

Próximo ao fim do período que compreende o Estado Novo
38

, cria-se, com o Decreto-

lei n. 3.799, de 5 de novembro de 1941, o Serviço de Atendimento ao Menor (SAM)
39

, que 
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Art. 5º - “Ao DNCr competia estudar e divulgar o "problema social da maternidade, da infância e da 

adolescência". (BRASIL. Decreto-lei n.2.024 de 17/2/1940. Fixa as bases da organização da proteção à 

maternidade, à infância e à adolescência em todo o País. Presidência da Republica, Rio de Janeiro, 1940. 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2024-17-fevereiro-1940-

411934-publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em: 18/05/2013) 
37

“A LBA, criada em 1942 pela primeira dama Darcy Vargas com o objetivo de assistir às famílias dos 

convocados na II Guerra Mundial, assumiu como prioridade a assistência à maternidade e à infância a partir de 

1945, apressando o fim de seus compromissos com as famílias dos convocados”. (RIZZINI, Irma. 2011, p. 273) 
38

 O Estado Novo é o nome que se deu ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil de 1937 a 1945. 

Este período ficou marcado, no campo político, pela centralização do poder, nacionalismo, anticomunismo e por 

um governo ditatorial. 
39

Art. 2º- “O S. A. M. terá por fim: a) sistematizar e orientar os serviços de assistência a menores desvalidos e 

delinquentes, internados em estabelecimentos oficiais e particulares ; b) proceder à investigação social e ao 

exame médico-psicopedagógico dos menores desvalidos e delinqüentes; c) abrigar os menores, á disposição do 

Juízo de Menores do Distrito Federal; d) recolher os menores em estabelecimentos adequados, afim de ministrar-

lhes educação, instrução e tratamento sômato-psíquico, até o seu desligamento; e) estudar as causas do abandono 

e da delinquência infantil para a orientação dos poderes públicos; f) promover a publicação periódica dos 

resultados de pesquisas, estudos e estatísticas”. (BRASIL. Decreto-lei n. 3.799 – de 5 de novembro de 1941. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2024-17-fevereiro-1940-411934-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2024-17-fevereiro-1940-411934-publicacaooriginal-1-pe.html
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teve mais relação com a questão da “ordem social” que da assistência propriamente dita. A 

diferença dessa instituição era apenas que previa um tratamento diferenciado para o menor 

infrator e para aqueles que eram abandonados. Desta forma, se o menor fosse infrator era 

encaminhado para os reformatórios, internatos ou casa de correção e se o menor fosse 

abandonado era encaminhado para os patronatos agrícolas e as escolas de aprendizado 

voltadas ao trabalho
40

. Essas instituições têm como elemento principal a questão do trabalho: 

novamente aparece a visão de pobreza como incapacidade. Os atendimentos no SAM 

consistiam, basicamente, no uso de mecanismos repressivos e coercitivos, revelando seu 

caráter punitivo. O poder Judiciário mantém a estratégia de manutenção da ordem e conserva 

seu poder de arbitrar sobre a personalidade do menor, no sentido de definir seu grau de 

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

agrícolas e os centros de recuperação tinham estruturas e funcionamento equivalentes aos do 

sistema penitenciário, sendo verdadeiras prisões, com os mais diversos tipos de violações de 

crueldade. Assim, Batista (2003, p.72) define o SAM: 

sob orientação correcional repressiva, o sistema baseava-se em reformatórios, casas 

de correção, em patronatos agrícolas e escolas de aprendizagem de ofícios urbanos. 

O sistema como um todo conta também com outros programas, tais como a LBA, 

Fundação Darcy Vargas, Casa do Pequeno Jornaleiro, Casa do Pequeno Lavrador, 

do Pequeno Trabalhador e a Casa das Meninas. 

 

É neste contexto, em função da centralidade do trabalho, que vemos surgir fortemente 

a ideia do trabalho como agente reabilitador, a tal ponto que ele é até hoje um dos elementos 

que ajudam a reduzir a pena.  

O trabalho ajuda a encurtar a pena. Garantia de emprego é atenuante que somado ao 

atestado de Boa Conduta dos diretores dos reformatórios sensibiliza os juízes. 

“Trabalha, entrega salário mensal à mãe” (A.R., 17 anos, branco). “R.R.D., tem 

promessa de colocação na Fábrica” (R.R.D,. 15 anos, preto). “Tendo arranjado 

emprego como aprendiz em fábrica de tamancos, peço autorização para 

desligamento de R.F.C” (15 anos, pardo, preso por briga). “J.O. estava trabalhando 

na Coca-Cola, abrigado na Casa do Menor Trabalhador” (S.S.H., preto, 16 anos, 

furtou relógio). A “orientação profissional” faz parte do processo de “recuperação” 

dos adolescentes, e o ensino profissionalizante parece ser a única alternativa para 

juventude pobre; aspirar à integração por baixo no mercado de trabalho é a única 

perspectiva possível. (BATISTA, 2003, p.72) 

 

Outras duas características do SAM eram a lentidão dos processos investigatórios e a 

falta da figura do defensor. Enquanto isso os adolescentes ficavam internados por muito 

tempo sem receber a sua sentença, e, além disso, ficavam prejudicados com a indeterminação 

                                                                                                                                                                                     
Transforma o Instituto Sete de Setembro em Serviço de Assistência a Menores (SAM) e dá outras providências. 

Senado Federal, Rio de Janeiro, 1941. Disponível em: 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=87272> Acesso em: 18/05/2013) 
40

 Art. 4º Ficam encorporados ao S. A. M. os seguintes orgãos : a) o Instituto Profissional Quinze de Novembro. 

atual Escola Quinze de Novembro; b) a Escola João Luiz Alves; c) o Patronato Agrícola Artur Bernardes; e d) o 

Patronato Agrícola Venceslau Braz. (Decreto-lei n. 3.799) 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=87272
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das penas, ou seja, para os juízes não importava o que os adolescentes tinham cometido, pois 

a sentença era sempre a mesma: internação no SAM.  

A partir de 1947, todos os processos apresentam a seguinte sentença: ‘determino 

internação no SAM, onde se permanecerá o tempo necessário à sua reeducação’. 

Seja por furto, agressão, vadiagem, roubo, a qualquer infração a mesma sentença, 

invariável, imperturbável, dita sempre com as mesmas palavras ‘internação, tempo 

necessário a sua reeducação. (BATISTA, 2003, p. 76) 

 

Segundo Batista (2003), o processo de criminalização do adolescente pobre começa 

desde a investigação do contexto espacial e relacional em que se criou à falta de defesa nos 

processos, passando pela moralização dos pareceres médicos, dos curadores e da sentença dos 

juízes. O objetivo principal sempre foi de privá-lo de liberdade, puni-lo (será que o ECA 

consegue romper com isso?), alcançado, antes mesmo de sua investigação, acusação ou 

sentença; antes de qualquer medida, o jovem irá conhecer os horrores do SAM
41

. 

As críticas ao sistema do SAM começam a emergir tanto por parte da sociedade 

quanto por alguns atores governamentais, dizendo que o SAM é como "fábrica de 

delinquentes, escolas do crime, lugares inadequados". (FALEIROS, 2011, p.61). Segundo 

Batista (2003), com o fim do Estado Novo e a Carta Constitucional de 1946
42

, temos um 

período (1945 a 1964) de lutas por ampliação das conquistas dos trabalhadores, com 

legalização de vários partidos de esquerda, abertura democrática e também desmonte das 

políticas sociais. O SAM passa a ser acusado de “fabricar criminosos”, fortalecendo o estigma 

social sobre a população que estava sob seu atendimento: “a imprensa teve papel relevante na 

construção desta imagem, pois ao mesmo tempo em que denunciava os abusos contra os 

internatos, ressaltava o grau de periculosidade dos ‘bandidos’ que passaram por suas 

instituições de reforma”. (RIZZINI & RIZZINI, 2004, p. 34) 

O recolhimento de crianças nas ruas pelo aparato policial e, mais tarde, pelos Juízos 

de Menores, foi uma prática constante no país, mais acentuada nos períodos de 

maior repressão política. A perspectiva saneadora se manteve e atingiu níveis 

trágicos a partir da década de 1980, com a organização de grupos de extermínio de 

crianças e adolescentes pobres, uma ação extra-oficial que como se sabe, conta com 

a participação de elementos das polícias e com a tolerância da sociedade. (RIZZINI 

Irma, 2011, p.280) 
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 Em 1944, de acordo com Rizzini, Irma (2011), através do Decreto-lei n. 6.865 de 11/9/1944, o SAM adquiriu 

âmbito nacional, passando a "prestar aos menores desvalidos e infratores das leis penais, em todo o território 

nacional, assistência social sob todos os aspectos". (art.1º) 
42

A Constituição Brasileira foi promulgada no dia 18 de setembro de 1946, entre suas novas regulamentações 

estavam: igualdade perante a lei, ausência de censura, garantia de sigilo em correspondências, liberdade 

religiosa, liberdade de associação, extinção da pena de morte e separação dos três poderes. 
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2.3. A CRIAÇÃO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE BEM-ESTAR DO MENOR 

(FUNABEM) E AS FUNDAÇÕES ESTADUAIS DO BEM-ESTAR DO MENOR 

(FEBEMS) 

 

O golpe militar de 1964 traz um novo ajuste político-social em que o Estado brasileiro 

aprofunda seu caráter autoritário. Essas novas mudanças estabelecem a lei 4513/64 que cria a 

Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM)
43

, uma entidade autônoma na 

esfera administrativa e também na financeira. Ainda pela referida Lei, caberia à FUNABEM 

"formular e implantar a Política Nacional de Bem-Estar do Menor, mediante estudo do 

problema e planejamento das soluções, a orientação, coordenação e fiscalização das entidades 

que executem essa política" (Lei 4513/64, art. 5). De caráter assistencialista, tinha como 

órgãos estaduais as Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor (FEBEMs). Apesar do 

surgimento de uma nova ótica de assistência à infância e adolescência, isso não significou o 

abandono total das práticas repressivas herdadas do SAM. Em seguida, no ano de 1967, o 

governo ditatorial elaborou uma nova Constituição Federal, estabelecendo diferentes 

diretrizes para vida civil, estendendo ainda mais a presença autoritária do estado no cotidiano 

da sociedade, adotando restrições maiores à liberdade de opinião e expressão; recuos no 

campo dos direitos sociais; extinção de direitos individuais e políticos; criação de Atos 

Institucionais que permitiam punições, exclusões e marginalizações políticas. 

Importante ressaltar que, como a FUNABEM e as FEBEMs foram criadas durante 

uma ampla reforma ocorrida no período do golpe militar de 1964, a política nacional de 

atendimento ao menor passou a ser tratada sob o âmbito da Doutrina de Segurança Nacional e 

defesa do Estado, funcionando como verdadeiras penitenciárias. A estratégia 

repressiva/assistencialista se manifesta na reformulação do Código de Menores de 1927, 

estabelecendo a lei 6.697/79 que cria o novo Código de Menores (vamos abordar no próximo 

ponto), respaldo legal ao discurso formulado pela PNBEM. À FUNABEM competia formular 

e implantar a PNBEM em todo território nacional, cujo foco de ação estava na internação 

tanto dos jovens carentes, abandonados, como dos infratores. Às FEBEMs, a responsabilidade 

de executarem nos Estados as ações pertinentes a essa política.  
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 BRASIL. Lei n. 4.513, de 1º de dezembro de 1964. Autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação Nacional 

do Bem-Estar do Menor, a ela incorporando o patrimônio e as atribuições do Serviço de Assistência a Menores, 

e dá outras providências. Presidência da República, Brasília, 1964. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4513.htm> Acesso em: 18/05/2013. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.513-1964?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4513.htm
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2.4. O SURGIMENTO DO SEGUNDO CÓDIGO DE MENORES, EM 1979  

 

 O segundo Código de Menores
44

, apesar de ser uma revisão do primeiro código, na 

prática mantém foco seletivo do Código de 1927 na infância pobre, a vinculação entre 

abandono e pobreza, o tratamento da criança e do adolescente como objeto a ser tutelado, 

vigiado e “protegido” e não sujeito de direito, perpetuando-se o caráter assistencial, 

preventivo e curativo, além da centralidade na figura do juiz
45

. Além do mais, nos processos 

relativos aos adolescentes em conflito com a lei não existe a figura do seu defensor, 

demonstrando a falta de garantias nos procedimentos judiciais. O Código de 1979 traz uma 

mudança ao colocar no corpo da lei o menor em “situação irregular”: agora o menor 

abandonado é infância em perigo e o menor infrator é infância perigosa. No entanto, não 

rompe, com toda arbitrariedade, assistencialismo e repressão do SAM junto à infância. O art. 

2º trata da "situação irregular do menor":  

I- Privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, 

ainda que eventualmente, em razão de: 

a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsáveis; 

b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsáveis pra provê-las; 

II- Vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou 

responsáveis; 

III- Em perigo moral, devido a: 

a) encontrar-se, de modo habitual, em ambientes contrários aos bons costumes; 

b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 

IV- Privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou 

responsável; 

V- Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou 

comunitária; 

VI- Autor de infração penal. (Lei 6.697/79, art. 2º) 

 

O adolescente era encaminhado para essas unidades de acordo a categorização 

estabelecida pela FEBEM, que o classificava como abandonados, carentes ou infratores, e 

segundo suas características pessoais de sexo e idade. No entanto, na realidade, as unidades 

podiam ser classificadas em dois tipos: assistencialistas para as crianças carentes e 

abandonadas, e repressoras destinadas aos jovens infratores. Assim, nas unidades de caráter 

assistencialista, aplicava-se a disciplina em nome da ordem e nas repressoras a disciplina em 

nome da segurança. Assim, as condições sociais continuam reduzidas à ação dos pais ou do 

próprio adolescente, o juiz permanece com o poder de decidir sobre o que seja melhor para o 
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 BRASIL. Lei n. 6.697, de 10 de outubro de 1979. Instituiu o Código de Menores de 1979. Presidência da 

República, Brasília, 1979. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm> 

Acesso em: 20/05/2013 
45

 Art. 8º -  “A autoridade judiciária, além das medidas especiais previstas nesta Lei, poderá, através de portaria 

ou provimento, determinar outras de ordem geral, que, ao seu prudente arbítrio, se demonstrarem necessárias à 

assistência, proteção e vigilância ao menor, respondendo por abuso ou desvio de poder”. (Lei n. 6.697/79) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.697-1979?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm
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adolescente, ou seja, punir. Portanto, essas estratégias não alteram a situação da criança 

brasileira e muito menos a desigualdade. Ao contrário, acaba agravando. Não podemos 

esquecer, ainda, das estruturas físicas das instituições que eram insalubres e inadequadas, e a 

decorrência de maus-tratos sofridos pelos menores internos. 

Com base nesse breve histórico, confirma-se que 

o recolhimento, ou a institucionalização, pressupõe, em primeiro lugar, a segregação 

do meio social a que pertence o “menor”; o confinamento e a contenção espacial; o 

controle do tempo; a submissão à autoridade – formas de disciplinamento do 

interno, sob o manto da prevenção de desvios ou da reeducação dos degenerados. Na 

medida em que os métodos de atendimento foram sendo aperfeiçoados, as 

instituições adotavam novas denominações, abandonando o termo asilo, 

representante de práticas antiquadas e substituindo-os por outros, como escola de 

prevenção, premonitória, industrial ou de reforma, educandário, instituto (...) 

(RIZZINI e PILOTTI, 2011, p.20) 

 

2.5. O PROCESSO DE REABERTURA DEMOCRÁTICA NO BRASIL E A 

IMPORTÂNCIA DAS DIVERSAS LUTAS SOCIAIS NA DEFESA DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Na década de 1980, fomentou-se no Brasil o processo de reabertura democrática, por 

meio de diversificadas pressões e lutas sociais. A reivindicação dos direitos da criança e do 

adolescente é colocada em evidência por inúmeras organizações, destacando-se o Movimento 

Nacional de Meninos e Meninas de Rua
46

; entidades de direitos humanos, ONGs, e outras, 

que apresentam emendas para defesa dos direitos da criança e do adolescente, refletem 

também as discussões internacionais, como as Regras de Beijing (1985)
47

, as Diretrizes de 

Riad (1988)
48

 e na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989)
49

. 
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 “Este Movimento começou a existir em 1982 e se constituiu como uma entidade civil independente em 1985, 

tendo atualmente 5 sedes regionais espalhadas pelas principais Capitais do País. Este Movimento não presta 

atendimento direto aos adolescentes, mas procura mobilizar os próprios adolescentes, os técnicos, os educadores 

de rua, os diretores, os funcionários de instituições, enfim todos os que estão envolvidos com este segmento da 

população brasileira. Dentro desta perspectiva de mobilização, o Movimento não está atrelado à Igreja e nem ao 

Estado, tendo garantida sua independência financeira por subsídios de 3 entidades internacionais (entre elas, a 

UNICEF)”. (MOVIMENTO NACIONAL DE MENINOS E MENINAS DE RUA. Psicol. Cienc. prof. , Brasília, 

v 8, n. 1, 1988) 
47

 "Essas normas propiciam uma leitura ética sobre a administração da justiça para a infância e adolescência, 

caracterizando preocupação e declarando a promoção da criança e do adolescente, com todos os recursos 

possíveis da sociedade e do Estado, reduzindo a necessidade de intervenção legal, na questão do conflito com a 

lei. O adolescente integra-se ao direito de ser sujeito de direitos, ser humano, a responder na justiça de forma 

diversa do adulto, pela sua peculiaridade, mas com a potencialidade de direitos de pessoa: presunção de 

inocência, garantias processuais, direito à informação, direito de não responder, direito à assistência judiciária, 

direito de apelação e direito de acompanhamento dos pais”. (SAUT , 2007, p.53) 
48

 "Trata de políticas e medidas progressistas de prevenção da delinqüência que evita criminalizar e penalizar a 

criança por conduta que não cause grandes prejuízos ao seu desenvolvimento e que nem prejudique os demais. 

Abrange inserções e orientações à política de prevenção, integradas à família, à comunidade, ressaltando o 

núcleo familiar, a educação, a comunidade, os meios de comunicação, a política social, o caráter multidisciplinar 

e interdisciplinar de atendimento aos jovens”. (Ibid., p.54) 
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Todos esses movimentos vão amadurecer o reconhecimento dos direitos da criança e do 

adolescente. 

No início dos anos 1980, setores da sociedade civil que desenvolviam programas 

alternativos de atendimento a meninas e meninos de rua, periferias e favelas foram 

construindo uma identidade comum baseada nos princípios e propostas que 

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

movimento de luta pelos direitos da criança, contrário as práticas oficiais de 

atendimento. (TÔRRES, FILHO, MORGADO, 2006, p.106) 

 

No cenário internacional, a Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança de 

1989 surgiu em função da necessidade de uma Normativa Internacional com força 

indispensável (SARAIVA, 2003). Servindo de regra ao paradigma da proteção integral, 

estabelecendo a cidadania infanto-juvenil e prescrevendo o sistema de garantia de direitos. A 

Convenção se destaca não só por ter sido forjada no cenário internacional, mas também por 

ostentar importância prática, uma vez que obrigou os países signatários a assumirem o 

compromisso de inserir o seu conteúdo normativo em sua legislação interna, como no caso do 

Brasil. Consagrou-se como o principal documento internacional de Direitos da Criança, 

conforme destaca Neto (1999, p.37).  

O mais importante dessa Convenção não será sido a criação de ‘novos direitos’ da 

criança e do adolescente, propriamente. Mas, a tônica que coloca na necessidade da 

efetivação da norma, da implantação e implementação (operacionalização) de um 

sistema de garantia de direitos, (...). 

 

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989) no Decreto 

n. 99.710, de 21 de novembro de 199050 destacou quanto ao adolescente autor de ato 

infracional os seguintes direitos básicos:  

Art. 37: Os Estados Partes zelarão para que: 

a) nenhuma criança seja submetida a tortura nem a outros tratamentos ou penas 

cruéis, desumanos ou degradantes. Não será imposta a pena de morte nem a prisão 

perpétua sem possibilidade de livramento por delitos cometidos por menores de 

dezoito anos de idade; 

b) nenhuma criança seja privada de sua liberdade de forma ilegal ou arbitrária. A 

detenção, a reclusão ou a prisão de uma criança será efetuada em conformidade com 

a lei e apenas como último recurso, e durante o mais breve período de tempo que for 

apropriado; 

c) toda criança privada da liberdade seja tratada com a humanidade e o respeito que 

merece a dignidade inerente à pessoa humana, e levando-se em consideração as 

necessidades de uma pessoa de sua idade. Em especial, toda criança privada de sua 

liberdade ficará separada dos adultos, a não ser que tal fato seja considerado 

contrário aos melhores interesses da criança, e terá direito a manter contato com sua 

família por meio de correspondência ou de visitas, salvo em circunstâncias 

excepcionais; 

                                                                                                                                                                                     
49

 "As declarações e regras internacionais muito contribuíram para formar a construção do direito da criança e do 

adolescente, mas foi a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças que lançou tentáculos mais 

fortes da proteção integral”. (Ibid., p.54) 
50

 CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA. Decreto n. 99.710, de 21 

de novembro de 1990. Promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm.> Acesso em: 20/05/2013 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.710-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.710-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.710-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.710-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
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d) toda criança privada de sua liberdade tenha direito a rápido acesso a assistência 

jurídica e a qualquer outra assistência adequada, bem como direito a impugnar a 

legalidade da privação de sua liberdade perante um tribunal ou outra autoridade 

competente, independente e imparcial e a uma rápida decisão a respeito de tal ação. 

(CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA, 

1989, Decreto n. 99.710) 

 

2.5.1. A INCORPORAÇÃO DA DOUTRINA DE PROTEÇÃO INTEGRAL À 

INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
51

 

 

Os direitos das crianças e dos adolescentes perpassam as diferentes áreas, mas ficam 

bem definidas nos artigos 227, 228
52

, 229 da Constituição de 1988, que incorporou a doutrina 

de proteção integral. A partir disso emergiu um paradigma para contrapor a doutrina da 

situação irregular, que orientou até então as medidas protetivas e as intervenções do Estado 

em relação às crianças e adolescentes. Com o artigo 227 conseguimos nos apropriar do que se 

entende enquanto direito da criança e do adolescente. Sua atual redação determina que  

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 

jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

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

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Art. 227, 

CF/88)
53

 

 

Já o artigo 229
54

 traz um grau de responsabilidade aos pais, sem considerar toda 

precariedade de vida, dificuldades na manutenção do filho na escola, por exemplo. Diante 

disso, alguns profissionais pegam esse artigo e apenas culpabiliza e responsabiliza os pais por 

algumas dificuldades vividas naquele momento e se esquecem que além de ser dever da 

família, também é dever da sociedade e do Estado assegurar os direitos. Existe uma série de 

elementos para pensar antes de responsabilizar o indivíduo, principalmente o processo de não 

viabilização do direito pelo Estado e sociedade
55

. 

Vale destacar as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens 

Privados de Liberdade (1990) que trazem orientação às ações das instituições voltadas para 

privação de liberdade, tais como: na garantia dos direitos dos jovens privados de liberdade, na 

                                                           
51

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Presidência da República, Brasília, 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.> Acesso em: 

20/05/2013. 
52

 “São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial”. (Art. 

228, CF/88) 
53

 Redação atual, já que as alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010, a expressão “jovem” 

não fazia parte da redação da Constituição Federal de 1988. 
54

 “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e 

amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”. (Art. 229, CF/88)  
55

 A sustentação dessa afirmação é a partir da minha experiência de estágio, na Secretaria Municipal de 

Educação de Macaé. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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precaução de ocorrência de maus-tratos, na vitimização e na violação de direitos humanos. 

Também assegurando o direito à escolarização adequada a peculiaridade de cada jovem, 

assim como ao ensino profissionalizante, ao exercício de atividades recreativas, ao culto 

religioso, conforme a crença de cada interno (TEJADAS, 2005).  

Cabe relembrar que no Brasil, até 1988, todas as questões relacionadas à infância e à 

adolescência pertenciam à esfera do Ministério da Justiça. Com o Estatuto da criança e do 

Adolescente (ECA), a atribuição dos cuidados - tanto das crianças e dos adolescentes em 

situação de risco social quanto daqueles em situação de conflito com a lei - passa aos 

diferentes estados da Federação. Vale esclarecer sobre a processualidade do fenômeno no Rio 

de Janeiro.  

O estado já vivenciava a proposta de descentralização do atendimento a este público 

específico através dos CRIAMs, desde 1988, ainda na vigência do Código de 

Menores nas ações correspondentes à medida de semiliberdade e liberdade assistida 

à época. O atendimento fora pactuado através de convênios entre a FUNABEM e 

entidades não governamentais que gerenciavam o repasse de verbas da União e 

assumiam a gestão, bem como a contratação de pessoal especializado para tal fim, 

cabendo à FUNABEM fazer a supervisão técnica. Entretanto, a extinção do órgão 

federal e sua substituição pela Fundação Centro Brasileiro para a Infância e 

Adolescência (FCBIA) trouxeram um impasse para a continuidade da proposta: o 

governo do estado apresentava o DEGASE como estrutura a ser consolidada e a 

União não definia os novos rumos dos CRIAMs, que durante meses tiveram suas 

ações ameaçadas pela falta de repasse dos recursos conveniados com o Governo 

Federal. (MOREIRA, 2011, p.122) 

 

Portanto, no Rio de Janeiro, criou-se o Departamento de Ações Socioeducativas 

(DEGASE), com o propósito principal de diminuir o número de unidades de internações, 

transformando-as ou substituindo-as, gradativamente (a partir de 1994), pelos Centros de 

Recursos Integrados de Atendimento ao Menor (CRIAM)
56

, que se configuram como 

instituições de semiliberdade
57

 (atualmente chamada de Centros de Recursos Integrados de 

Atendimento ao Adolescente - CRIAAD), já que o ECA traz como um de seus objetivos a 

medida de internação como última alternativa, mas será que isso se configura na realidade?  

                                                           
56

 Vale ressaltar, que, os Centros de Recursos Integrados de Atendimento ao Menor (CRIAMs) foram 

implantados no Rio de Janeiro em 1988 com iniciativa de descentralização do atendimento a adolescentes em 

conflito com a lei, portanto, ainda na vigência do Código de Menores. 
57

 Art. 120  – “O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para 

o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial”. § 1º 

“São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos 

existentes na comunidade”. § 2º “A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que couber, as 

disposições relativas à internação”. (BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e dá outras providências. Presidência da República, Distrito Federal, 1990. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm> Acesso em: 18/05/2013) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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Em 13 de Julho de 1990 foi promulgada a Lei 8.069, a qual instituiu o Estatuto da 

Criança e do Adolescente
58

, que revoga o Código de Menores de 1979 e a doutrina da 

situação irregular. Desse modo, considera a criança e o adolescente como sujeitos de direito, e 

não trata mais a pobreza como motivo de tirar a criança de sua família. O ECA nasce como 

fruto de correlações de forças sociais que disputam, no contexto neoliberal
59

, a (re)produção 

da vida social e, também como resposta ao esgotamento do Código de Menores, consolidando 

uma grande conquista da sociedade brasileira. Sua doutrina de proteção integral preconiza a 

garantia dos direitos fundamentais (liberdade, vida, educação, lazer, saúde, dentre outros) a 

todas as crianças. Muitas mobilizações que aconteceram na década de 1980 apontavam para 

uma transformação profunda na sociedade brasileira, no sentido de instaurar as condições que 

tornassem o ECA, por exemplo, eficaz. Porém, fatores econômicos, políticos, culturais 

fizeram com que esse caminho fosse obstruído. Portanto, será que o advento do ECA trouxe, 

realmente, uma ruptura com o Código de Menores ou ainda existe vestígios dessa legislação 

que perpassam na promulgação do ECA? É o que vamos analisar neste momento, ou seja, 

quais são os avanços que o ECA promoveu, assim como as continuidades incorporadas do 

Código de Menores. 

 

2.6. O ADVENTO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: ATÉ 

ONDE E COMO PODEMOS FALAR EM “SUPERAÇÃO” DO CÓDIGO DE 

MENORES DE 1979? 

 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente é promulgado no Brasil pela lei nº 8069/90, 

em um contexto histórico marcado pela introdução das políticas neoliberais. Logo, 

constataremos que, apesar de ter passado 23 anos de sua promulgação, perduram questões 

econômicas, políticas e culturais que fazem com que o ECA não seja realmente efetivado, 

conforme dispõe a legislação. Desse modo, é um desafio implantar uma política social 

pautada na Doutrina da Proteção Integral ao adolescente autor de ato infracional diante de um 

contexto de contrarreforma do Estado brasileiro, que diminuiu gastos na área social para 

atender os imperativos econômicos do capitalismo contemporâneo de predominância 

                                                           
58

 “O ECA foi aprovado pelo Senado em 25 de abril de 1990, e em 28 de junho pela Câmara. Em 13 de julho de 

1990 foi sancionado pelo presidente da República, Fernando Collor de Mello. Porém, só entrou em vigor no Dia 

das Crianças: 12 de outubro de 1990”. (OLIVEIRA E SILVA, 2011, p.115) 
59

 O neoliberalismo é uma forma de organizar o Estado, que vai propor uma série de princípios em benefício do 

capital, e se propõe descaradamente, a privatização dos serviços sociais, promovendo um verdadeiro paradoxo 

entre política econômica e política social. Nesse contexto temos um Estado mínimo, no sentido que retira suas 

responsabilidades na área social e na implementação dos direitos, e um Estado máximo para os interesses 

privados, atuando, desse modo, na esfera produtiva. 
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financeiro-especulativa, contribuindo para o estabelecimento de um Estado-Penal que tem 

como uma de suas refrações a criminalização da pobreza, conforme analisamos anteriormente. 

Neste sentido, avaliar o processo de implementação e operacionalidade das medidas 

socioeducativas exige a compreensão do cenário político, econômico e social que se 

materializam as políticas sociais no Brasil. 

 Enquanto temos avanços na conquista dos direitos sociais, da Seguridade Social e da 

gestão das políticas sociais, através da Constituição Federal de 1988, sua implementação se dá 

em uma conjuntura de questionamentos desse modelo de Estado, em razão da crise estrutural 

do capitalismo, onde a saída se dá através de políticas neoliberais, baseada na retomada e 

reelaboração do ideário do liberalismo econômico, defendendo o "equilíbrio monetário", a 

redução dos gastos sociais e a reforma do Estado na perspectiva de desmonte do arcabouço 

jurídico de direitos conquistados legalmente
60

. 

 Nesse contexto, o Brasil nos anos de 1990 promoveu uma reestruturação das políticas 

sociais do ponto de vista da focalização, da seletividade, da refilantropização da pobreza, da 

responsabilidade social, da culpabilização do indivíduo por sua situação, da redução dos 

gastos sociais, da descentralização e mercantilização dos bens sociais, promovendo, assim, o 

desmonte dos direitos, tão duramente conquistados no país, processo esse conhecido como 

contrarreforma do Estado neoliberal. Para Torres,  

é nesse contexto de desmonte do estado de bem-estar-social, de enfraquecimento das 

políticas sociais, que se maximizam os aparatos de controle penal. Ou seja, enquanto 

o Estado Social se desmonta e retrai, o estado penal segue respondendo aos 

excluídos e desviantes, com a punição neutralizando os inconvenientes na gestão da 

miséria e da exclusão social (TORRES, A.A, 2009, p.114). 

  

 É diante desse cenário de contrarreforma do Estado que surge o ECA e o quadro 

abaixo nos mostra importantes conquistas na garantia de direitos em relação ao Código 

anterior, mas como isso vem sendo realizado no cotidiano da criança e do adolescente? Será 

que todos os direitos conquistados estão sendo garantidos plenamente, principalmente aqueles 

voltados aos adolescentes em situação de conflito com a lei, que constituem o foco da nossa 

pesquisa, ou esses direitos são negados diariamente?   

 

                                                           
60

 Deve-se ressaltar que, "em pleno processo de efervescência da promulgação da Constituição de 1988 e das 

discussões críticas em torno de suas conquistas, o Brasil se firmou em 1989, com os organismos financeiros 

internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), por meio das orientações 

contidas no Consenso de Washington", (COUTO, 2010, p. 144), com seu receituário de medidas de ajuste. No 

conjunto das medidas indicadas no Consenso, guiadas pelo receituário teórico neoliberal, estão: a indicação para 

a desestruturação dos sistemas de proteção social vinculados às estruturas estatais e a orientação para os mesmos 

passassem a ser gestados pela iniciativa privada. Portanto, essas orientações rebatem aos princípios dos direitos 

garantidos pela Constituição, e, mais adiante, no Estatuto da Criança e Adolescente 
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Quadro 1 – Comparativo da legislação orientada pela Doutrina de Situação Irregular e 

pela Doutrina de Proteção Integral. 
 

Doutrina de situação irregular  Doutrina de proteção integral  

Menores  Crianças e Adolescentes  

Objeto de proteção  Sujeitos de direitos  

Proteção de “menores”  Proteção de direitos  

Proteção que viola e restringe direitos  Proteção que reconhece e promove direitos  

Infância dividida  Infância integrada  

Incapazes  Pessoas em desenvolvimento  

Não importa opinião da criança  É fundamental a opinião da criança  

Situação de risco ou perigo moral ou 

“material” ou “situação irregular”  

Direitos ameaçados ou violados  

Centralização  Descentralização  

Juiz executando política social/assistencial  Juiz em atividade jurisdicional  

O assistencial confundido com o penal  O assistencial separado do penal  

Menor abandonado/delinqüente  Desaparecem essas determinações  

Desconhecem-se todas as garantias  Reconhecem-se todas as garantias  

Atribuídos de delitos como inimputáveis  Responsabilidade penal juvenil  

Direito penal de autor Direito penal da ação 

Privação de liberdade como regra  Privação de liberdade como exceção e 

somente para infratores/ outras sanções  

Medidas por tempo indeterminado  Medidas por tempo determinado  

Fonte: (SARAIVA, 2003, p. 89) 

   

O ECA
61

 alterou significativamente as possibilidades de uma intervenção arbitrária do 

Estado na vida de crianças e adolescentes, introduzindo, de maneira inédita, na legislação 

específica, a criança e o adolescente como cidadãos a serem protegidos, até então tratados 

                                                           
61

 O ECA no seu art. 2º considera criança, para os efeitos desta Lei, “a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. E a responsabilidade pela conduta prevista 

como contravenção ou crime começa a partir dos 12 anos. Estabelece ainda, em relação aos adolescentes autores 

de ato infracional, o atendimento integrado dos órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança 

Pública e Assistência Social, a fim de agilizar o atendimento inicial ao adolescente em conflito com a lei”. (Lei 

8.069, art.2º) 
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como sujeitos perigosos a serem vigiados. O art. 227 da CF/88 foi expressamente 

contemplado, em 1990, no art. 4º do ECA: 

 
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. 

(Lei 8.069, art. 4º) 

 

 Respectivamente, o artigo 5° do ECA determina que as crianças e os adolescentes 

devem ser protegidos contra qualquer forma de negligência, discriminação, violência, 

crueldade e opressão. Com isso, ainda em seus princípios, o ECA coloca em destaque que 

para serem alcançados esses direitos básicos é preciso construir, a partir da política de 

atendimento da criança e do adolescente, a descentralização político-administrativa para 

melhor atender as demandas, aos interesses, e aos desejos da população infanto-juvenil, com a 

formulação de um conjunto articulado de ações governamentais (e não governamentais) da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tendo como prioridade: a) políticas 

sociais básicas; b) políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para 

aqueles que deles necessitem; c) serviços especiais de prevenção e atendimento médico e 

psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 

d) serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes 

desaparecidos; e) proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. (Lei 8.096, artigos 86 e 87). 

De acordo com Gonçalves (2005), O Estatuto altera a natureza do vínculo jurídico que 

se estabelece entre a criança e os agentes da lei (juiz, policial, agente institucional), de modo 

que, com o Código de Menores, predominava o entendimento de que a criança tinha 

obrigações e deveres legais, e os agentes da lei, o direito de punir o comportamento da 

mesma; já com a proteção integral promulgada no ECA, predomina a percepção da criança 

como sujeito de direitos, que os agentes da lei tem o dever de fazer cumprir. Portanto, ao 

analisarmos as várias denúncias de maus tratos e torturas que vem ocorrendo em algumas 

unidades de internação, a ideia da punição continua guiando muitos desses agentes da lei. No 

momento de proteger crianças e adolescentes, o que tem prevalecido são ações de cunho 

repressivo que nada difere das outras legislações voltadas aos mesmos. 

2.6.1. A PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL À LUZ DO ESTATUTO DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE 
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O ECA considera como ato infracional “a conduta descrita como crime ou 

contravenção penal (Lei 8.069, art.103)”. Além do mais, afirma que nenhum adolescente será 

privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e 

fundamentada da autoridade judiciária competente; não perde a liberdade sem o devido 

processo legal, devendo possuir, assim, pleno e formal conhecimento do que lhe for atribuído, 

igualdade na relação processual, defesa de advogado, assistência judiciária gratuita e integral 

aos necessitados, direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade, direitos de solicitar a 

presença dos pais ou responsável em qualquer momento do procedimento (Lei 8.069, arts. 

106, 110 e 111). E ainda em relação à internação, que não pode exceder o prazo máximo de 

três anos (art.121, § 3º). Incorpora, desse modo, mudanças substantivas sobre as disposições 

dos antigos Códigos, antes, o julgamento era presidido pelo Juiz de menores, sem direito à 

defesa, já que na perspectiva do Código de Menor, responsabilizava-se pela internação do 

menor, visando sua "proteção", o que ocultava o caráter repressivo da sentença. Antes, uma 

mera suspeita já era motivo para apreender o menor. Ao impor um limite máximo para 

período de internação, o Estatuto rompe com a possibilidade legal da aplicação da medida por 

tempo indeterminado. Esta indeterminação da sentença sustentada pelo Código de Menores 

também estava ancorada no pressuposto da "proteção", dizendo que os efeitos seriam mais 

positivos, se maior fosse a duração da sentença. 

As medidas de proteção previstas no art. 101 do ECA visam restabelecer os direitos. 

Constatada qualquer das hipóteses previstas no art.98
62

, a autoridade competente poderá 

determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 

I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;  

II – orientação, apoio e acompanhamento temporários;  

III – matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental;  

IV – inclusão em programa comunitários ou oficial de auxílio à família, à criança e 

ao adolescente;  

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

hospitalar ou ambulatorial;  

VI – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxilio, orientação e 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos (Lei 8.069, art.101) 

 

A aplicação de medidas socioeducativas quanto ao cometimento de ato infracional é 

prevista no ECA para aqueles atos praticado por adolescente com idade de 12 a 18 anos. Uma 

vez verificado e comprovado o ato infracional, o ECA estabelece o seguinte elenco de 

medidas socioeducativas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à 
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 Art. 98. “As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos 

reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II - 

por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; III - em razão de sua conduta”. (Lei 8.069) 
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comunidade, liberdade assistida, regime de semiliberdade, internação em estabelecimento 

educacional (Lei 8.069, art.112). Com o intuito de evitar ao máximo a internação, o Estatuto 

prevê que a medida aplicada deverá levar em conta a capacidade do adolescente em cumpri-

la, as circunstâncias e a gravidade da infração.  

Com a promulgação do Estatuto, a situação da pobreza já não é mais motivo para 

retirar o adolescente de sua convivência familiar e comunitária. Contudo, apesar desse grande 

avanço, as instituições que atendem os adolescentes em conflito com a lei (principalmente as 

de internação e semiliberdade), continuam concentrando adolescentes com o perfil muito 

parecido daqueles que eram apreendidos nos Códigos anteriores. Vale ressaltar, porém, 

pequenas diferenças do perfil dos adolescentes que se encontram no sistema socioeducativo 

atualmente daqueles dos Códigos anteriores. Hoje, a maioria dos adolescentes que estão no 

sistema socioeducativo tem acesso, ainda que precariamente e pontualmente, à rede 

socioassistencial. No campo educacional, por exemplo, o analfabetismo não mais incide sobre 

a maioria dos adolescentes. Mas, o índice de evasão escolar ainda é muito elevado, a rede de 

ensino encontra-se muito precarizada. Ressalvadas essas características, o fato é que ainda são 

os jovens negros, pobres e moradores das periferias urbanas que entram no sistema 

socioeducativo
63

. Daí, vem a questão: será que somente esses segmentos que comentem um 

ato infracional ou será que são somente esses os penalizados e criminalizados por sua situação 

(econômica, social e cultural)?   
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 Em anexo, trazemos as tabelas e os gráficos com o perfil de 85 adolescentes que passaram pelo CRIAAD 

Macaé/RJ no período de Janeiro de 2013 à Junho de 2013. Esse levantamento de perfil foi possível de ser 

realizado porque a instituição nos disponibilizou os dados. Fazendo uma leitura dos gráficos podemos analisar 

que dos 85 adolescentes que passaram pela unidade entre Janeiro de 2013 a Junho de 2013, são na sua maioria 

do sexo masculino com idade entre 16 e 17 anos; 40% são negros e 29% pardos; a mãe na maioria dos casos é a 

única responsável pelo adolescente; a maioria dos adolescentes se encontram na 6º série, portanto o índice de 

defasagem escolar é grande; a renda familiar está entre 1 a 2 salários mínimos; o tráfico de drogas constitui o ato 

infracional de maior acometimento. O CRIAAD MACAÉ é um órgão do Novo DEGASE, destinado ao 

atendimento de adolescentes em conflito com a Lei. Possui capacidade para trinta e dois adolescentes de ambos 

os sexos.  O quadro funcional é composto por servidores administrativos, Agentes Educacional e Agentes 

Socioeducativos compondo o quadro de plantonistas que atuam em plantão de 24h/72h. O corpo técnico formado 

por Pedagogo, Assistente Social e Psicólogo.  As atividades de apoio são terceirizadas. O CRIAAD MACAÉ, 

atende em regime de Semiliberdade adolescentes de seis cidades de abrangência: Silva Jardim, Casimiro de 

Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, Carapebus, Quissamã.  A Unidade atende adolescentes masculino 

e feminino. O CRIAAD conta com parceria com o Judiciário, com o Ministério Público como também com o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente onde o CRIAAD tem assento.  Contam com a 

colaboração da Prefeitura Municipal de Macaé principalmente através das Secretaria de Educação, Saúde, 

Promoção Social, Organizações não Governamentais, Empresariado, Igrejas. Buscar ser uma Unidade que reúna 

condições de oferecer oportunidade de retorno a escolarização, com recuperação das defasagens de 

aprendizagem, ingresso em atividades esportivas, culturais, artísticas e preparação para inserção no mundo do 

trabalho. Realiza os encaminhamentos devidos aos adolescentes em uso abusivo de drogas, dando orientação e 

apoio aos familiares. (Essas informações foram obtidas da visita que realizamos na unidade.) 
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Em entrevista realizada com alguns profissionais que atuam no sistema 

socioeducativo, trazemos algumas reflexões elaboradas por eles quanto ao perfil dos 

adolescentes que passam pela instituição onde atuam.  

A maioria que está no sistema é negra/parda, pobre. A própria estrutura física das 

unidades, os locais onde são construídas são para o acesso de adolescentes pobres, 

olha onde ficam as unidades de internação no Rio, não existe nenhuma na zona sul. 

Já começa ai essa questão de quem permanece no sistema; o DEGASE já conta com 

isso, já vão entrar mesmo os pobres, então não há motivo de construir unidades na 

Zona Sul. Existem licitações para construção de novas unidades, mas sempre em 

lugares onde existe população mais humilde. Quando um adolescente de classe 

média chega no sistema e vai para audiência, os pais se comprometem em cuidar do 

filho e o adolescente não fica no sistema. Já presenciei várias vezes que esse 

adolescente chega e não fica, é difícil ficar. (Agente Socioeducativo A) 

 

A maioria dos adolescentes que está no sistema está em grande defasagem escolar, 

não sabe ler e nem escrever. Como um menino desse vai concorrer no mercado de 

trabalho? E as escolas de hoje não estão preparadas para receber esses alunos, e o 

mesmo acaba ficando fora da escola e o tráfico tá precisando, sendo a única opção 

desse menino... O adolescente de classe média não fica no sistema. Infelizmente essa 

é a realidade, se você tem dinheiro não vai para cadeia. Difícil o adolescente que tem 

uma família rica vir para o sistema, porque ao cometerem um ato infracional, terão 5 

advogados, ao invés de receberem medidas de internação ou semiliberdade, vão para 

casa. (Agente Socioeducativo B) 

 

É o adolescente da classe pobre e concordo que seja assim. Quando você tem uma 

família estruturada, os pais possuem bom emprego, vejo que não houve negligência, 

mas foi um desvio desse adolescente, vejo que na realidade não era para ele estar 

naquela situação, mas por algum desvio, houve o momento de fraqueza e cometeu o 

ato infracional. Mas quando ele chega no sistema, eu mesmo já vi, e a própria equipe 

técnica chega a essa conclusão: se ele ficar, será prejudicial a ele; não tem perfil 

socioeducativo para ele. Na minha opinião, tem que tirar mesmo, porque se deixar é 

pior. É necessário dar uma pena alternativa para fazer com ele acorde para realidade, 

mas longe daqui: pode ser um serviço comunitário, só para ele ver a realidade,  e não 

voltar a cometer o desvio. Há diferença do adolescente que vem da classe pobre dos 

que vem da rica, porque geralmente o que vem da classe pobre não tem família. 

(Agente Socioeducativo D) 

 

A grande maioria vem de comunidade carente, boa parte vive somente com a mãe, 

mas a maioria tem família, não são adolescentes abandonados, tem uma minoria que 

vem do abrigo. Quando tem pai, geralmente a função é pedreiro, motorista. A mãe 

geralmente é doméstica, garçonete, muitos casos de desemprego... O sistema 

socioeducativo é um sistema para o filho do pobre, do trabalhador, nós não temos 

classe média aqui dentro, os que vêm não ficam. Parece que a avaliação do Juiz é 

que por a família ter mais condições financeiras, ela tem mais condições de controlar 

os adolescentes do que o sistema, então, eu sinto essa diferença do filho do pobre 

para o filho da classe média. Para mim, é uma seleção que vem do Judiciário. O 

adolescente de classe média na audiência de apresentação, seu ato infracional não 

tem materialidade, e é liberado. (Assistente Social A)
64

 

 

O garoto ator de ato infracional, ele tem característica peculiar, é uma situação de 

família fragmentada, com diversos problemas, diversas carências e necessidades, 

muitas vezes a mãe é a chefe da casa, a presença do pai é inexistente ou então 

omisso, em muitos casos a mãe que assume toda responsabilidade, tanto na parte de 

prover o sustento, como também educação, ou seja, toda parte de assistência que a 

mãe tem que dar ao seu filho. Outro ponto muito comum entre eles é a situação 

escolar, se encontram em situação de evasão escolar ou abandono, é muito raro um 
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 Entrevista realizada dia 08/08/2013. Atuações: CRIAAD Cabo Frio e CRIAAD Macaé. 
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garoto ser apreendido e estar em dia com a escola... A maioria dos adolescentes que 

chegam aqui pararam de estudar na quinta série... Outra situação em comum entre os 

adolescentes é que os mesmos entram no sistema por estarem envolvidos com o 

tráfico de drogas, seja venda, associação, para consumo. (Diretor - CRIAAD) 

 

Ainda existe um forte viés de classe perpassando a entrada das jovens sendo sua 

maioria de classe pobre, na sua maioria negra e com baixa escolaridade, 

basicamente. (Assistente Social C)
65

 

 

Na realidade existe um processo que naturaliza e culpabiliza um segmento da 

população, ao mesmo tempo em que temos um sistema penal que pune apenas a classe mais 

baixa. E isso é comum em uma sociedade que é estruturalmente desigual, fazendo que em 

todos os espaços a desigualdade se concretize. No direito, o discurso é que todos são iguais, 

mas na realidade cotidiana não é assim, pois apenas um segmento é punido. Esse sistema 

sempre tratou, e vai permanecer tratando, os sujeitos de modo diferente em função de sua 

condição de classe. 

Tecida essa rede de dados, informações, análises e reflexões, enfatizamos, em síntese, 

que a proliferação da medida de internação (e as instituições voltadas a aplicação de tal 

medida) possuem funcionalidade dentro da manutenção das bases vigentes da sociedade 

capitalista, e precisam ser articuladas à expansão dos mecanismos punitivos, repressivos e 

coercitivos do Estado. No Brasil, podemos observar que essa contenção punitiva, repressiva, 

coercitiva da pobreza é complementada por (e complementa) políticas assistencialistas de 

compensação social. Essas tendências marcantes estão na contramão de uma integração social 

efetiva, baseada nos chamados direitos universais. 

2.6.2. ANALISANDO A MEDIDA DE INTERNAÇÃO 

  

 Vale iniciar essa análise a partir de um trecho da entrevista realizada com uma 

assistente social
66

, que iniciou sua vida profissional no sistema socioeducativo do Rio de 

Janeiro no ano de 1989. 

Quando eu entrei no sistema socioeducativo (1989) o espaço da internação era uma 

grande caixa preta, muito embora vivêssemos em um momento de ebulição em 

decorrência da própria Constituinte, da participação do Movimento meninos e 

meninas de rua, da participação dos próprios funcionários da FUNABEM, que 

estavam buscando mudar um pouco da lógica... O menino não conseguia falar, 

participar. Hoje existe a participação dos centros de defesa, os movimentos de mães, 

a participação do Ministério Público acompanhando as violações, mesmo a 

defensoria pública tendo grandes dificuldades, hoje em dia não pode desconsiderar a 
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 Entrevista realizada no dia 22 de novembro de 2013. Atuações: Antigo Instituto Padre Severino, hoje CENSE 

Dom Bosco; o antigo Educandário Santos Dumont, hoje CENSE Profº Antonio Carlos Gomes da Costa. 
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 Entrevista realizada no dia 07 de outubro de 2013. Atuações: CRIAAD Niterói, CRIAAD São Gonçalo, Escola 

João Luiz Alves (EJLA), ESE (Educandário Santo Expedito), Centro de Atendimento Intensivo Belford Roxo 

(CAI-Baixada), Centro de Triagem E Recepção (CTR), Centro de Socioeducação Gelso de Carvalho Amaral 

(CENSE-GCA).  
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importância que defensoria pública tem no sistema socioeducativo. Existem 

questões que ainda deixam muito a desejar... O Estado vem minimamente cumprido 

o que o ECA define, então temos muito que caminhar. Mas sem dúvida nenhuma 

hoje se apanha muito menos, se viola muito menos os direitos do que há 10 anos 

atrás. Antes o Juiz mantinha um adolescente para além dos 45 dias de internação 

provisória com muita tranqüilidade, sem medo de sofrer qualquer sanção. Hoje 

acontece, mas com certa raridade, junto a opinião pública e aos próprios pais, não é 

adequado ser reconhecido como um magistrado que viola direitos, o que quero dizer 

que, não é uma questão apenas do sistema socioeducativo, ou seja, do poder 

executivo, todos do  sistema de justiça:  o sistema judiciário, o Ministério Público, o 

executivo e o legislativo (que de alguma forma participa da elaboração de leis) tem 

se modificado, não é um processo rápido. Eu participei no CRIAM do processo de 

implantação do ECA, os juízes riam da cara da gente, dizendo que não ia pegar. 

(Assistente Social B) 

 

A internação ainda é uma das medidas mais utilizadas, que acaba reproduzindo a 

mesma perspectiva do histórico de todas as legislações brasileiras voltadas à infância e 

adolescência, ou seja, de punição, de criminalização da pobreza, do adolescente como sujeito 

"perigoso". Existem aqueles profissionais que atuam no sistema socioeducativo que refletem 

criticamente sobre a MSE de internação, como podemos observar nesses trechos das 

entrevistas: 

Eu não acredito que privação de liberdade seja a melhor forma de refletir 

criticamente sobre a vida; lógico que prioritariamente a medida em meio aberto tem 

que ser a referência do atendimento... A MSE de internação ainda é caótica, é uma 

medida que deixa muito a desejar. Acredito que a MSE de internação só deva ser 

utilizada em condições excepcionais.  Infelizmente grande parte do judiciário não 

compartilha da minha opinião e ainda interna bastante como mecanismo de punição 

e não de responsabilização. O ideal é que a medida de liberdade assistida seja 

amplamente utilizada, pois não retira o adolescente do seu território. (Assistente 

Social B) 

Como medida prevista no ECA, acredito na sua aplicação se forem respeitados seus 

preceitos legais na aplicação, que são a brevidade, a excepcionalidade e o respeito a 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. É certo que por se tratar da 

medida mais gravosa todo o cuidado na execução das ações, se faz necessário para 

garantir o melhor possível da preparação desses jovens para o retorno à sociedade. 

(Assistente Social C) 

Apesar do ECA ter buscado romper com a cultura da institucionalização, ao garantir a 

excepcionalidade da medida, estabelecendo, ainda, que a situação de pobreza da família não 

constitui motivo suficiente para o afastamento da criança do convívio familiar, o modelo 

ainda prevalece.  

Embora, existam, majoritariamente, interpretações de que o ECA é destinado a todas 

as crianças e adolescentes, indistintamente de sua condição social, seus fundamentos 

sócio-históricos e jurídicos possibilitam inferir que, à semelhança do Código de 

Menores, ele não libertou das prisões os adolescentes pobres e infratores. Continua 

destinado à população pobre, potencialmente "perigosa" e "delinquente". A relação 

pobreza e delinquência foi adaptada para pobreza e infração, mantendo-se atualizada 

na medida em que são os adolescentes pobres que, na sua maioria, são privados de 

liberdade. Isso potencializa a relação criminalidade e pobreza. (OLIVEIRA E 

SILVA, 2011, p. 121 - 122. Grifo nosso) 
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 Conforme mostra o documentário “Brasil 8.069”
67

, a forma como as instituições de 

internação vêm operando não condiz com o que está positivado no ECA. A realidade é bem 

diferente, muitos adolescentes convivem cotidianamente com o não cumprimento das 

determinações estabelecidas e com a violação de seus direitos, previstos no ECA, pois o 

ambiente socioeducativo de internação não é adequado, é de péssima condição; são lugares 

insalubres, sujos, onde não existem espaço suficiente e muito menos investimentos na 

infraestrutura; os adolescentes ficam em lugares apertados, não existe uma formação 

adequada e continuada para os funcionários. Outra questão muito bem tratada no 

documentário diz respeito à perda da identidade, pois os adolescentes são tratados como 

números, e não como sujeitos de direito.  

As ações materializadas pelos ‘donos do poder’, ao invés de promoverem justiça, 

promovem punição e injustiça. Revelando e denunciando o ciclo de violações e 

crueldades alimentado por esse sistema, apresenta indicativos da criminalização de 

adolescentes, caminha-se na contramão de quaisquer perspectivas socializadoras, 

libertadoras e emancipadoras dos adolescentes, servindo, portanto, a um modelo de 

sociedade capitalista, cujo controle social ocorre pela via do controle da pobreza, das 

consideradas ‘classes perigosas’ e na defesa de uma sociedade desigual. 

(OLIVEIRA E SILVA, 2011, p.209)  
 

O Estatuto definiu que a medida aplicada deverá levar em conta a capacidade do 

adolescente de cumpri-la e as circunstâncias e gravidade da infração (Lei Nº 8.069, Art. 112, 

§ 1º). Determina, ainda, o tratamento individual e especializado para portadores de doença ou 

deficiência mental. Garante também que para aplicação das medidas socioeducativas deverá 

haver a existência de provas suficientes da autoria e materialidade da infração, exceto nos 

casos de remissão
68

. Quanto ao adolescente, internado provisoriamente, o prazo máximo será 

de 45 dias para conclusão do procedimento. 

 O discurso da reinserção social do adolescente se fez presente em todas legislações, 

sobretudo a reinserção por meio da escola e do trabalho. Esse discurso foi incorporado pelos 

técnicos que acompanham o cumprimento da medida socioeducativa, porém, não 

identificamos, nesse contexto, reflexões críticas desses profissionais acerca dos padrões 

predominantes de configuração do trabalho na atualidade, e, principalmente, em que 

condições materiais esses trabalhos vêm sendo desenvolvidos. O ECA traz, como direito, a 

profissionalização, e no art. 60, diz que “é proibido qualquer trabalho a menores de quatorze 
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 Brasil 8.069 é um documentário produzido pelo Mandato Marcelo Freixo, em 2008, que observa a rotina de 

jovens da Escola João Luiz Alves, unidade de internação do Departamento Geral de Ações Socioeducativas 

(DEGASE) do Rio de Janeiro, trazendo à tona diversos desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). 
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 Art. 127 – “A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, 

nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas 

prevista na lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e a internação”. (Lei Nº 8.069) 
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anos de idade, salvo na condição de aprendiz”. Acontece que muitas empresas, em nome 

desse trabalho “aprendiz”, exercem uma exploração intensa. Que trabalho aprendiz que vêm 

sendo oferecido a esses jovens? Será que realmente proporcionará entrada satisfatória no 

mercado de trabalho? 

Ocupação, capacitação e inserção são metas políticas de trabalho para adolescentes e 

juventude, onde qualificação e capacitação não têm o alcance de profissionalização 

nem de garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários. Os programas de trabalho 

para esses sujeitos não chegam a superar os limites impostos no âmbito do mercado 

de trabalho, do emprego propriamente dito, envolvendo a profissionalização, a 

formação, os direitos trabalhistas, a aprendizagem, a liberdade, a proteção social, a 

justiça distributiva, a erradicação das desigualdades sociais, a abertura de espaços 

políticos. A efetivação desses programas por si só soa como um reconhecimento 

governamental de que, mais uma vez, as políticas sociais chegam atrasadas, 

defasadas e continuam a controlar adolescentes e jovens. (OLIVEIRA E SILVA, 

2011, p.65 - 66) 

 

 Amoldar o adolescente que transgrediu a lei à sociedade é um dos objetivos que se 

pretende alcançar com as medidas socioeducativas. Elas são aplicadas em defesa de uma 

ordem social, e não, exatamente, do adolescente, transparecendo as finalidades punitivas. 

Nesse registro, a privação de liberdade responde historicamente a necessidade de proteção da 

ordem vigente e, ainda, a inimputabilidade penal dos jovens até 18 anos é confundida com a 

ausência de mecanismos punitivos, o que faz a "opinião pública" ser a favor da redução da 

maioridade penal
69

. 

 Vale ressaltar, que na luta contra a permanência da lógica repressiva, e a luz daquilo 

que prega o ECA, em 1993 foi criado no Rio de Janeiro do Departamento Geral da Ação 

Socioeducativa (DEGASE)
70

, pelo Decreto n. 18.493, de 26/01/1993, responsável pelo 

cumprimento de medidas aplicáveis a adolescentes envolvidos com atos infracionais. O 

DEGASE teria por propósito reordenar o sistema de atendimento aos adolescentes a quem se 

atribua a autoria de ato infracional no Estado do Rio de Janeiro, e articularia as ações entre as 

entidades destinadas à execução das medidas previstas em lei. Porém, o DEGASE surge em 

um contexto histórico onde no campo econômico a influência das orientações neoliberais 

dava o tom da gestão pública. Desse modo, isso acaba rebatendo nas concepções do DEGASE 

e, ainda hoje, esse sistema vem operando numa lógica muito mais voltada para concepções 

neoconservadoras, que culpabilizam o indivíduo e defendem que os mesmos precisam se 
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 Vamos aprofundar  nos capítulos seguintes. 
70

 “Órgão do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, vinculado a Secretaria de Estado de Educação, que 

tem a responsabilidade de promover socioeducação no Estado do Rio de Janeiro, favorecendo a formação de 

pessoas autônomas, cidadãos solidários e profissionais competentes, possibilitando a construção de projetos de 

vida e a convivência familiar e comunitária”. (RIO DE JANEIRO (Estado). Decreto n. 18.493, de 26/01/1993, 

cria o DEGASE. Rio de Janeiro, 1993. Disponível em: <http://www.degase.rj.gov.br/quem_somos.asp> Acesso 

em: 18/08/2013 

http://www.degase.rj.gov.br/quem_somos.asp


58 

 

conformar com as suas respectivas situações socioeconômicas. E isso é nítido na fala do 

profissional entrevistado, quando perguntamos se existe conflito/divergência e/ou semelhança 

entre as ações e o objetivo determinados pelo DEGASE em contrapartida do ECA. 

Sem dúvida. Primeiro porque tem conflito diante da concepção deles de 

socioeducação, porque eles tem como referência os 4 pilares da educação do Jacques 

Delors, que é uma orientação dos organismos internacionais, de orientação 

neoliberal, de sujeitar os sujeitos as condições em que ele vive, ou seja, orientar os 

usuários a ser feliz com que ele tem. Aprender a ser, aprender a fazer, ou seja, tem 

que orientar o cidadão, diante da orientação do DEGASE, a aprender a ser o que o 

capital deseja que ele seja, aprender a desenvolver suas potencialidades dentro de 

um leque de possibilidades que a instituição lhe dar, que é pensar pequeno. Tem que 

conduzi-lo a viver na ordem, de uma ordem que sem dúvida nenhuma, tá muito fora 

da ordem, tá muito dentro de um padrão liberal, que diz que pobre tem que se 

conformar a ser pobre, a ser miserável, a viver com que tem, a aceitar o 

ordenamento burguês. (Assistente Social B) 

 

 O ECA pode ser considerado um marco na mudança de paradigma da situação 

irregular para proteção integral, porém, em 23 anos, a efetivação dessa mudança ainda é algo 

a ser concretizado, não obstante possíveis avanços pontuais. E de muito pouco adianta termos 

avanços nas legislações se as instituições não caminham, não oferecem elementos para 

efetivação do ECA no seu cotidiano. Quando questionamos aos profissionais se o DEGASE 

oferece condições para que o ECA sejam realmente efetivados no cotidiano dos adolescentes, 

tivemos as seguintes respostas:  

O DEGASE está se esforçando para ter condições de garantir o que preconiza o 

ECA e o SINASE. Acredito que existe um longo caminho a ser percorrido, 

principalmente no que diz respeito a qualificação dos profissionais. Ainda existe 

uma confusão grande na cabeça dos profissionais, quanto a socioeducação e a 

"segurança". A semiliberdade funciona com o conceito da incompletude 

institucional, necessitamos garantir os direitos dos adolescentes utilizando as 

políticas públicas do município. (Assistente Social A) 

 

Não, ainda não. Porque o ECA tem uma referência de socioeducação que está muito 

contaminada com um olhar democrático, de proteção social e integral no 

atendimento. Há pouco tempo tivemos uma denúncia de maus tratos no atendimento 

da unidade feminina que as meninas apanhavam nuas e algemadas, então pensar que 

ninguém sabia disso, não atende. Não acho que o resultado do que acontece no 

executivo seja exclusivamente de responsabilidade do executivo, existe a conivência 

de muitos outros sujeitos, que não se fazem presente como deveriam estar. 

(Assistente Social B). 

 

O Degase foi obrigado a se adequar ao SINASE ou deixava de receber recursos do 

Governo Federal para a manutenção e implementação de projetos de melhoria em 

sua estrutura física, na descentralização do atendimento e implantação de projetos 

voltados para os jovens atendidos, entre outras ações. Ainda há muito o que 

implementar e realizar, mas acredito que este é um caminho sem volta no sentido 

das demandas que a cada dia são postas pelo trabalho, além do olhar fiscalizador de 

órgãos como o Ministério Público, por exemplo, que está sempre atendo às carências 

que ainda se apresentam no sistema quanto a implantação  e efetivação de políticas 

de atendimento. (Assistente Social C) 
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2.7. APONTAMENTOS SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO 

SOCIOEDUCATIVO (SINASE)
71

 

 

É importante destacar, também, a recente e importante contribuição do Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), Lei nº 12.594, de 19 de janeiro de 

2012
72

, fruto de uma construção coletiva que envolveu diversas áreas do governo, sociedade e 

profissionais interessados no tema, para pensar o que deveria se modificado, principalmente 

as decorrentes violações dos direitos humanos nas instituições de privação de liberdade. O 

SINASE tem reunido um conjunto de ações que busca estruturar, descentralizar e qualificar o 

atendimento socioeducativo no território nacional. 

A implementação do SINASE objetiva primordialmente o desenvolvimento de uma 

ação socioeducativa sustentada nos princípios dos direitos humanos. Persegue, 

ainda, a ideia dos alinhamentos conceitual, estratégico e operacional, estruturado, 

principalmente, em bases éticas e pedagógicas. (SINASE, 2006, p.15) 

 

 Existe um histórico de incorporações de "novas" legislações sempre que se reconhece 

violação de direito. De certa forma, o SINASE entra nessa mesma lógica, ou seja, ele surge 

como resposta do governo para alterar as situações de violência, precariedade e do não 

cumprimento do ECA nas instituições que aplicam medidas socioeducativas. 

Ao estabelecer o conjunto de diretrizes e parâmetros de atendimento 

socioeducativos, o SINASE demanda ações dos diversos campos das políticas 

sociais – educação, saúde, trabalho, assistência social, previdência social, esporte, 

cultura, lazer, segurança pública, entre outras, que devem ser executadas dentro da 

noção de incompletude institucional, tornando indispensável o envolvimento de 

vários setores da sociedade, visando garantir a proteção integral do adolescente autor 

de ato infracional. (CARVALHO, 2013, p.5) 

 

 De acordo com Carvalho (2013), a proposta é que haja responsabilização estatutária 

mediante a inserção de práticas pedagógicas em detrimento das punitivas. Porém, na prática o 

que se percebe é que houve mudanças significativas com relação ao aparato legal. No entanto, 

a operacionalidade dessas medidas ainda demonstram fragilidade, sobretudo, em seu caráter 
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 “A proposta do SINASE, aprovado pelo CONANDA, em 13 de julho de 2006, representou um grande avanço 

em termos de políticas públicas voltadas para os adolescentes autores de atos infracionais. Em 2007, foi 

apresentado como projeto de lei (PL 1.627/2007) ao Plenário da Câmara dos Deputados quando, também, 

formou-se uma Comissão Especial para analisar o projeto e, em 19 de janeiro de 2012, a Presidenta Dilma 

sancionou como Lei 12.594/2012”. (CARVALHO, 2013, p. 4 apud SOUZA 2012). 
72

 Art. 1
o
  “Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e regulamenta a 

execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional”.  

§ 1
o
  “Entende-se por 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 municipais, bem como 

todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em conflito com a 

lei”. (BRASIL. Lei n. 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Institui o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE), regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que 

pratique ato infracional. Presidência da República, Brasília, 2012. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm> Acesso em: 30/08/2013) 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.594-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.594-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.594-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm
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pedagógico e socioeducativo, representando uma dicotomia entre legislação e 

operacionalização. 

 Analisando o SINASE encontramos alguns limites em relação ao que vem sendo 

proposto. Não propôs uma ouvidoria para que os adolescentes pudessem colocar suas 

opiniões, reclamações, denúncias. A ausência de um espaço de comunicação simplesmente 

não consegue encaminhar um processo adequado para averiguar a questão que está sendo 

apresentada. Isso significa que nenhuma instituição que pretende mudar hábitos, condutas e 

não se instaura uma ouvidoria independente, um espaço que possa acolher alguma reflexão, 

denúncia e seja possível averiguações sérias, desestimulando e obstruindo condutas ilegais. 

Ademais, o SINASE não limita a capacidade para internos nas instituições. A superlotação é 

um dos problemas constantes nessas instituições. O ECA prevê instituições com portes 

pequenos, mas também não limita o número de internos. 

 Em relação à execução das medidas socioeducativas dispostas no capítulo II, art.35
73

, 

o SINASE reforça as propostas do ECA, colocando que o adolescente não pode receber 

tratamento mais gravoso que um adulto, brevidade da medida em relação ao ato cometido, 

não discriminação e fortalecimento dos vínculos familiares. 

 O SINASE propõe algumas inovações, como por exemplo, algumas medidas 

alternativas no caso de adolescente em cumprimento de medida de internação. No capítulo VI, 

das visitas a adolescentes em cumprimento de medida de internação, art. 68, "é assegurado ao 

adolescente casado ou que viva, comprovadamente, em união estável o direito à visita 

íntima”. E também leva em consideração na aplicação da medida, questões relativas à doença, 

podendo a mesma ser extinta. (art.46) 

 O Plano Individual de Atendimento PIA, disposto no capítulo IV, arts. 52 a 59
74

, é 

uma inovação do SINASE, colocado como um instrumento pedagógico fundamental para 

garantir a equidade no processo socioeducativo. 

A elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) constitui-se numa 

importante ferramenta no acompanhamento da evolução pessoal e social do 
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 Art. 35.  “A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios: I - legalidade, não 

podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto;  II - excepcionalidade da 

intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos;  III - 

prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das 

vítimas; IV - proporcionalidade em relação à ofensa cometida; V - brevidade da medida em resposta ao ato 

cometido, em especial o respeito ao que dispõe o art. 122 da Lei n
o
 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente); VI - individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais 

do adolescente; VII - mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da medida; VIII - 

não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, 

orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status; e IX - 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo”.  (Lei 12.594/2012) 
74

 Cf.: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art122
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art122
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm
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adolescente e na conquista de metas e compromissos pactuados com esse 

adolescente e sua família durante o cumprimento da medida socioeducativa. A 

elaboração do PIA se inicia na acolhida do adolescente no programa de atendimento 

e o requisito básico para sua elaboração e a realização do diagnóstico 

polidimensional por meio de intervenções técnicas junto ao adolescente e sua 

família, nas áreas: a) Jurídica: situação processual e providências necessárias; b) 

Saúde: física e mental propostas; c)Psicológica: (afetivo-sexual) dificuldades, 

necessidades, potencialidades, avanços e retrocessos; d) Social: relações sociais, 

familiares e comunitárias, aspectos dificultadores e facilitadores da inclusão social; 

necessidades, avanços e retrocessos. e)Pedagógica: estabelecem-se metas relativas a: 

escolarização, profissionalização, cultura, lazer e esporte, oficinas e autocuidado. 

Enfoca os interesses, potencialidades, dificuldades, necessidades, avanços e 

retrocessos. Registra as alterações (avanços e retrocessos) que orientarão na 

pactuação de novas metas. (SINASE, 2006, p.60-61) 

 

 O PIA realmente trouxe inovações ao sistema socioeducativo. Para que as inovações 

sejam realmente colocadas em prática no cotidiano dos adolescentes, o PIA de modo algum 

pode ser utilizado como um instrumento burocrático, contradizendo seu principal objetivo que 

é fazer com que o adolescente e sua família possam acompanhar a medida socioeducativa. 

Analisamos nas falas dos profissionais abaixo, que o PIA realmente é uma importante 

conquista na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Por ser um instrumento de 

trabalho novo, os profissionais estão buscando permanentemente sua implementação, e estão 

trabalhando na perspectiva de ultrapassar qualquer forma de burocracia que impede a sua 

prática. É necessário o comprometimento de todos profissionais que estão envolvidos nesse 

contexto, para que os princípios do PIA sejam realmente alcançados e consolidados no 

cotidiano dos adolescentes.   

O PIA ainda está sendo implantado. Modificações continuam sendo feitas. O que 

falta nessa implementação do PIA é a capacitação profissional. Os profissionais, 

principalmente os mais antigos, tem dificuldade em aderir a toda essa inovação na 

forma de trabalhar. O PIA tem a proposta de dizer, ou melhor, é um acordo entre os 

adolescentes, as famílias e as equipes técnicas dos planos de ação que serão  feitos e 

executados para cada adolescente e sua família. É uma maneira dos adolescentes e 

as famílias saberem qual caminho deve ser percorrido para que o adolescente possa 

ter a progressão da MSE. Isso se o judiciário realmente aderir o PIA para reavaliar a 

MSE. O PIA pode se tornar um dificultador da autonomia profissional quando expõe 

as estratégias de trabalho para o judiciário e para outras instituições. Assim também 

como o sigilo profissional pode estar em cheque. A questão do sigilo eu ainda 

preciso de mais tempo para refletir a respeito. O que tem de mais complicado para a 

autonomia profissional no PIA é a exigência de sugestão de MSE. (O discurso no 

DEGASE é que seremos obrigados a sugerir regressão ou progressão a cada 

reavaliação).  (Assistente Social A) 

 
O PIA é uma estratégia que deve favorecer ao acompanhamento socioeducativo. Em 

momento nenhum deverá ser desenvolvido burocraticamente ou restringir a 

autonomia profissional. O PIA não pode ser um instrumento de controle, tem que ser 

um espaço de emancipação, um espaço que me vejo implicada a convidar essa 

família para um debate, participar do acompanhamento socioeducativo, ele não é um 

documento da burocracia, não é direito ao PIA, mas direito a participação dessa 

família, é uma estratégia de participação dessa família. (Assistente Social B) 
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O PIA é o melhor que existe no SINASE! Como ideia de propiciar o estudo de caso 

como alternativa à orientação do trabalho de toda a equipe, reunindo saberes e visão 

de todas as áreas de atuação: é fantástico! Permitir que o adolescente expresse 

planos e objetivos no cumprimento de sua medida é uma ação muito avançada e que 

aos poucos o transforma em protagonista de sua própria história. Lamento apenas 

que precisemos de muito ainda para avançar nesse sentido. O PIA é um instrumento 

para criar liberdade profissional, autonomia na ação e possibilidade de abrir caminho 

para o adolescente ser protagonista de sua vida e de seus projetos futuros, inclusive 

o tornando responsável pelas escolhas e planos que faz para sua própria vida. Dizer 

que ele acontece de forma ideal, seria mentiroso, inclusive por ser um instrumento 

de trabalho muito novo, um modelo para o qual nem profissionais nem jovens 

estavam habituados em lhe dar; mas estamos buscando permanentemente um 

aperfeiçoamento para melhor garantir qualidade no que se faz. Acredito muito no 

que foi pensado como instrumento e proposta, e sou uma grande defensora do PIA 

no meu dia a dia de trabalho. (Assistente Social C) 

 

 O capítulo VII traz os Regimes Disciplinares
75

, importante mediante algum conflito 

(são instituições perpassadas por relações conflituosas, sendo necessário levar isso em 

consideração) entre os internos. Fica regulamentado em lei como o profissional deve operar, 

evitando dessa forma arbitrariedade, abuso de poder por parte dos profissionais e a garantia de 

direitos. E não poderia ficar de fora a questão do trabalho: o SINASE aborda a capacitação 

para o trabalho, no capítulo VII, que vai do art.76 a 80, propondo vários cursos 

profissionalizantes para os adolescentes.  

 O SINASE, para sua consolidação, além do reordenamento físico deverá enfrentar 

outros desafios, tais como efetivar a prevalência das medidas em meio aberto. Dessa forma, 

tornou-se essencial traçar uma política que integre em suas ações uma parceria efetiva com os 

municípios na execução das medidas de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) e 

Liberdade Assistida (LA) e, também, uma nova orientação para execução da medida de 

semiliberdade, de forma a garantir a excepcionalidade da internação. E, além disso, é 

importante a implantação de um sistema de avaliação institucional que propõe a introdução de 
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 Art. 71.  “Todas as entidades de atendimento socioeducativo deverão, em seus respectivos regimentos, realizar 

a previsão de regime disciplinar que obedeça aos seguintes princípios: I - tipificação explícita das infrações 

como leves, médias e graves e determinação das correspondentes sanções; II - exigência da instauração formal 

de processo disciplinar para a aplicação de qualquer sanção, garantidos a ampla defesa e o contraditório; III - 

obrigatoriedade de audiência do socioeducando nos casos em que seja necessária a instauração de processo 

disciplinar; IV - sanção de duração determinada; V - enumeração das causas ou circunstâncias que eximam, 

atenuem ou agravem a sanção a ser imposta ao socioeducando, bem como os requisitos para a extinção dessa; VI 

- enumeração explícita das garantias de defesa; VII - garantia de solicitação e rito de apreciação dos recursos 

cabíveis; e VIII - apuração da falta disciplinar por comissão composta por, no mínimo, 3 (três) integrantes, sendo 

1 (um), obrigatoriamente, oriundo da equipe técnica”.  

Art. 72.  “O regime disciplinar é independente da responsabilidade civil ou penal que advenha do ato cometido”.  

Art. 73.  “Nenhum socioeducando poderá desempenhar função ou tarefa de apuração disciplinar ou aplicação de 

sanção nas entidades de atendimento socioeducativo”. 

 Art. 74.  “Não será aplicada sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar e o 

devido processo administrativo”. 

 Art. 75.  “Não será aplicada sanção disciplinar ao socioeducando que tenha praticado a falta: I - por coação 

irresistível ou por motivo de força maior; II - em legítima defesa, própria ou de outrem”. (Lei n. 12.594/2012) 
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uma prática permanente de aperfeiçoamento em todas as medidas socioeducativas abrangendo 

os programas, unidades e o sistema como um todo.  

 As políticas voltadas à infância e adolescência, assim como a leis que vão sendo 

positivadas ao longo da história, se estruturam de acordo com a correlação de forças e à 

hegemonia daqueles que detém poder. Na atual realidade do sistema socioeducativo, existem 

divergências de pensamentos que colocam a punição, a manutenção da ordem vigente acima 

da socioeducação, contribuindo para a permanência de práticas como torturas, que acabam 

sendo formas de punir o adolescente por algum ato por ele cometido dentro da instituição. 

Para conseguirmos refletir o motivo pelo qual, depois de duas décadas, a efetivação do ECA 

continua um enorme desafio, precisamos realizar uma leitura profunda dessa realidade. É 

necessário e urgente garantir que a política de atendimento supere o “passado menorista”, que 

marcou as formas de proteção do segmento. É evidente que a mera existência de uma lei não é 

suficiente para a transformação da sociedade ou para garantir automaticamente determinados 

direitos, porém estabelece parâmetros para ações, e serve como um instrumento de cobrança 

da sociedade para seu cumprimento.  

 

2.8. A CRIAÇÃO DOS CONSELHOS E DOS FÓRUNS E AS EXPECTATIVAS DE 

UMA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA 

  

 A efetivação do sistema de atendimento socioeducativo prescrito pelo ECA é um 

processo ainda em curso, e, em alguns casos, lento, com avanços e retrocessos. Há 

importantes progressos conceituais, algumas mudanças positivas, principalmente no que se 

refere o art. 88 da Lei n. 8.069:  

São diretrizes da política de atendimento: 

I - municipalização do atendimento; 

II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e 

do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, 

assegurada a participação popular paritária por meio de organizações 

representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais; 

III - criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização 

político-administrativa; 

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos 

respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente; 

V - integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, 

Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para 

efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria 

de ato infracional; 

VI - mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos 

diversos segmentos da sociedade. 
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 Mostra-se um potencial, a partir do momento que evoca a participação popular, e 

ainda apresenta-se como uma possibilidade de alterar a lógica da gestão social, permitindo 

que a localidade assuma a centralidade das decisões políticas, econômicas e sociais que a 

afetam diretamente. Do ponto de vista institucional, portanto,  

o ECA estabelece a criação dos conselhos dos direitos, conselhos tutelares, justiça 

da infância e juventude, promotorias e defensorias públicas e o fórum de defesa dos 

direitos da criança como as principais instâncias e mecanismos para implementar 

uma política de proteção integral, baseada na universalização de direitos, ampliação 

da cidadania e democratização da sociedade. (TÔRRES, FILHO, MORGADO, 

2006, p.109) 

 

 A Lei n.8.242 cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA)
76

, promulgada em 12 de outubro de 1991, sendo o CONANDA uma forma 

extremamente importante para cobrar ações específicas para implementação do ECA, 

trazendo uma mudança fundamental nas políticas anteriores referentes à infância. Os 

Conselhos de Direitos que são formados por representantes da sociedade civil e por 

representantes do Poder Executivo passam a ser um espaço institucional de deliberação da 

política de atendimento, com responsabilidade de decidir sobre a Política Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; participação ativa e criticamente na formulação de 

políticas públicas; acompanhar, fiscalizar e controlar sua execução; denunciar as omissões e 

as transgressões decorrentes da não operacionalização do ECA. Existe em níveis federal, 

estadual e municipal. Assim, esses conselhos são pensados em referência a um projeto 

participativo de democracia. Porém, quando ainda são muito fortes uma cultura clientelista e 

uma tradição corporativista, como no caso da política brasileira, a democracia participativa 

fica frontalmente comprometida. Para Tôrres, Filho e Morgado (2006), são exemplos desta 

tradição corporativista, os conselhos formados sob controle e tutela do Poder Executivo, 

subordinando as corporações ao Estado, e as ações/negociações de apoio político efetivadas 

pela destinação de recursos públicos para entidades da sociedade civil, numa nítida 

perspectiva de compra de votos por parte do poder público. Atuar fiscalizando e denunciando 

tais atitudes é extremamente importante para combater o corporativismo e proporcionar uma 

cultura efetivamente participativa.  

Significativo avanço também foi o surgimento dos Conselhos Tutelares, criados para 

zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Suas bases legais para 

organização, competências e limitações estão previstas nos arts. 131 a 140 da Lei 8.069. 

                                                           
76

 BRASIL. Lei n. 8.242, de 12 de outubro de 1991. Cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA) e dá outras providências. Presidência da República, Brasília, 1991. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8242.htm> Acesso em: 17/08/2013. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.242-1991?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8242.htm
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Trata-se de um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade 

de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei 

(art.131). Logo, o Conselho possui autonomia funcional, não tendo relação de subordinação 

com qualquer outro órgão do Estado, especialmente pelo seu caráter de fiscalizador a todos os 

entes de proteção da criança e adolescente. O órgão é composto por 5 membros, eleitos pela 

comunidade, onde decidem juntos sobre quais medidas de proteção serão aplicadas em cada 

situação. Existem apenas no nível municipal. 

A constituição de 1988 define um paradigma dessa relação na participação da 

população nos Conselhos de Direitos e Tutelares que vem sendo implantado de 

forma diferenciada como um poder de decisão partilhado entre Estado e sociedade, 

mas sujeito às correlações de força e à hegemonia de grupos ou blocos que 

defendem uma visão clientelista / repressiva ou cidadã / educativa ao poder local dos 

prefeitos. (FALEIROS, 2011, p.87) 

 

Esses espaços deveriam proporcionar e perpetuar uma cultura democrática e 

participativa da sociedade, o que de fato poderia representar garantia de direitos, bem como a 

conquista de novos, só que muitas vezes os indivíduos não sabem da existência desses 

espaços e, quando sabem, não participam pela falta de tempo no dia a dia, decorrente da 

absorção dos trabalhos e, ligado a isso, a falta de estímulo a uma cultura participativa. Então, 

esses espaços acabam sendo intencionados por intervenções políticas repressivas, orientadas 

pelos princípios moralizantes e autoritários, do que uma real participação democrática para 

gerir e organizar políticas voltadas à infância e adolescência. 

A Justiça de Infância e Juventude é  

o órgão do Poder Judiciário responsável por tratar das questões relativas aos 

interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, assim 

como responsável por conhecer representações promovidas pelo Ministério Público 

para apuração do ato infracional atribuído ao adolescente (TÔRRES, FILHO, 

MORGADO, 2006, p.111).  

 

 Os agentes do Poder Judiciário ainda trabalham numa perspectiva moralista, e isso é 

nítido no documentário "Juízo"
77

. Portanto, os juízes vêm trabalhando numa perspectiva ainda 

ancorada na prática da situação irregular, prejudicando a observância da cidadania das 

crianças e suas famílias. 

Os Fóruns de defesa dos direitos da criança e do adolescente são fundamentais para 

fortalecer e consolidar a legitimidade dos conselhos de direitos, e responsáveis por articular a 

participação da sociedade civil no processo de definição e acompanhamento da política 

pública destinada à infância e adolescência. Para Tôrres, Filho, Morgado (2006), é importante 
                                                           
77

  Juízo é um documentário brasileiro que acompanha a trajetória de jovens com menos de 18 anos de idade 

diante da lei, entre o instante da prisão e o do julgamento. Com sequências filmadas em audiências reais e 

durante visitas ao Instituto Padre Severino, local de reclusão dos jovens apreendidos. Foi produzido no ano de 

2007 por Maria Augusta Ramos.  
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que a configuração dos Fóruns viabilize a articulação de diferentes forças sociais, mantendo-

se como um espaço aberto para discussão das diversas perspectivas presentes na área da 

infância e adolescência. Para que isso seja possível, torna-se necessário que a estrutura do 

Fórum não seja rigorosa e que suas ações sejam necessariamente voltadas para questões 

pertinentes a políticas de atendimento, tanto do ponto de vista da formulação quanto da 

implementação. 

É importante a participação da população na formulação de políticas públicas e no 

controle das ações nos níveis federais, estaduais e municipais, através das organizações 

sociais representativas (NETO, 1999). As possibilidades desses direitos serem, de fato, 

alcançados por seus destinatários perpassam por questões de interesses políticos e decisões 

governamentais que nem sempre são levadas a efeito, respeitando as particularidades das 

necessidades das crianças e dos adolescentes e suas demandas por garantia de direitos. Como 

ressalta Iamamoto (2010), citando Nogueira (2001), são direitos que carecem 

desesperadamente de proteção política e cultura cívica. Para serem efetivamente usufruídos 

requerem mudanças nos termos da convivência social dentro de uma estratégia radicalmente 

democrática. O ECA, com a criação dos conselhos, se diferenciou profundamente do Código 

de Menores, introduzindo a participação popular nas questões referentes à infância e à 

adolescência. O desafio colocado é a efetivação cotidiana de um exercício participativo, para 

não restringirmos o processo de redemocratização ao âmbito formal. 
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CAPÍTULO 3. INSTITUIÇÕES VOLTADAS À MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DA 

INTERNAÇÃO: RESSOCIALIZAÇÃO OU CONTENÇÃO PUNITIVA? 

 

Num homem tão privado de direitos como nós próprios, ainda mais infeliz, batem 

porque são estúpidos. A polícia, os guardas, os tiras, todos eles são nossos inimigos 

e, no entanto, são pessoas como nós, fazem-nos suar suor e sangue e eles igualmente 

também não nos consideram homens. Todos somos muito parecidos. E assim atiram 

os homens uns contra os outros, cegam-nos com a estupidez e o medo, cospem-nos e 

batem-nos por intermédio de outro. Convertem-nos em espingardas, em matracas, 

em pedras da rua, e dizem: "é isto o Estado!"...  

 

                                                                                 Máximo Gorki, A Mãe 

 

O enfretamento das diversas formas de violação de direitos de crianças e adolescentes 

no Brasil é uma questão que precisa ser refletida constantemente. Decorridos 23 anos da 

promulgação do ECA, sentimos a necessidade de explicitar essa discussão, principalmente no 

que diz respeito a realidade com que as instituições de aplicação da medida socioeducativa de 

internação vêm trabalhando ao longo de tantos anos, já que, conforme vamos analisar nos 

dados, a cada ano aumenta o número de adolescentes nessas instituições . Compreender essa 

realidade na sua complexidade e procurar articular possibilidade de intervenção, fortalecendo 

a autonomia dos sujeitos, é fundamental para o profissional do Serviço Social, principalmente 

guiado por um acúmulo de conhecimento da realidade e de orientações políticas e éticas. 

Dessa forma, diante de leituras, pesquisas, entrevistas, análises e reflexões sobre as 

instituições que desenvolvem programas de internação, vamos apresentar seus maiores 

desafios na implementação dos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Vamos começar trazendo alguns dados importantes que nos mostra uma realidade que 

necessita de reflexões, questionamentos. O número de adolescentes dos sexos masculino e 

feminino no Brasil no ano de 2010 era de 20.666.575. Em novembro de 2010, havia 17.703 

adolescentes em restrição e privação de liberdade, sendo 12.041 em internação; 3.934 em 

internação provisória e 1.728 em medida de semiliberdade.
78

 A figura 1, traz a evolução da 

privação e restrição de liberdade no Brasil. 
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LEVANTAMENTO NACIONAL DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM 

CONFLITO COM A LEI EM 2010. Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a lei 2010. 

Brasília, 2011. Disponível em: 

<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/33/documentos/levantamento%20anual%20oficial%202010.

pdf>.  Acesso em: 14/08/2013 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/33/Documentos/LEVANTAMENTO%20ANUAL%20OFICIAL%202010.pdf
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/33/Documentos/LEVANTAMENTO%20ANUAL%20OFICIAL%202010.pdf
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Figura 1 Evolução da privação e restrição de liberdade no Brasil 

 

Fonte: LEVANTAMENTO NACIONAL DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE 

EM CONFLITO COM A LEI EM 2010, p. 7. 

 

 É possível observar que a cada ano temos um número maior de adolescentes em 

situação de conflito com a lei que cumprem medidas socioeducativa de privação de liberdade. 

Analisando o gráfico, vemos que de 1996 a 2007, o número de adolescentes cumprindo 

medidas de internação cresceu muito. No ano de 2007 a 2009, apesar de haver acréscimos, foi 

menor que nos anos anteriores, mas no ano de 2009 a 2010 o número volta a crescer, e em 

2011 chega a 19.595 adolescentes. O aumento de internações ocasiona indagações e aponta 

para a necessidade de reflexões sobre fatores desencadeantes desse processo de crescimento 

dos adolescentes em medidas de internação.  

 A figura 2 nos mostra o número de adolescentes em cumprimento de MSE de 

Semiliberdade entre os anos 2006 a 2010. Vamos ver na figura 3 que o número de 

adolescentes em cumprimento de MSE de internação é grande. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente preconiza uma hierarquia entre as medidas socioeducativas, alertando para o 

caráter de brevidade e excepcionalidade da internação, e o SINASE reforça a necessidade de 

priorizar as medidas de meio aberto em detrimento da restrição e privação de liberdade, mas 

isso não vem sendo realizado, pois a medida de privação de liberdade vem sendo, a cada ano, 

mais utilizada. 
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Figura 2 População de adolescentes em cumprimento de MSE de Semiliberdade no 

Brasil 

 

Fonte: LEVANTAMENTO NACIONAL DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE 

EM CONFLITO COM A LEI EM 2010, p. 12. 

 

 

Figura 3 População de adolescentes em cumprimento de MSE de Internação no Brasil 

 

Fonte: LEVANTAMENTO NACIONAL DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE 

EM CONFLITO COM A LEI EM 2010, p. 13.  
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Figura 4 População de adolescentes em cumprimento de MSE de Internação Provisória 

no Brasil 

 

Fonte: LEVANTAMENTO NACIONAL DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE 

EM CONFLITO COM A LEI EM 2010, p. 13 

 

 No quadro a seguir, temos a proporção entre adolescentes em meio fechado e 

adolescente em meio aberto (Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade) 

atendido nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) na região 

Sudeste, no ano de 2010.  

 

  

UF 

Adolescente em 

Meio Fechado 

Adolescente em 

Meio Aberto 

Proporção: Meio 

Fechado e Meio 

Aberto 

BRASIL BR 17.703 40.657 1:2 

 

SUDESTE 

 

ES 490 999 1:2 

MG 1.068 4.060 1:4 

RJ 833 1.052 1:1 

SP 7.074 8.729 1:1 

Fonte: LEVANTAMENTO NACIONAL DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE 

EM CONFLITO COM A LEI EM 2010, p. 24. 

 

 

 A situação dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo acaba sendo um pouco diferente 

dos outros estados da região sudeste, pois a proporção de adolescentes internados é quase a 

mesma de adolescentes em regime aberto, evidenciando uma situação contrária à legislação. 

A figura 5 nos mostra que em muitos estados brasileiros para cada 2 adolescentes em regime 
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meio aberto existe 1 adolescente privado e restrito de liberdade, porém, em outros existem 

mais adolescentes internados do que em regime aberto.  

 

Figura 5 BRASIL: número de adolescentes em meio aberto para cada (1) adolescente 

privado e restrito de liberdade 

 

Fonte: LEVANTAMENTO NACIONAL DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE 

EM CONFLITO COM A LEI EM 2010, p. 28, 2011. 

 

 No Brasil, em média, para cada 10.000 adolescentes entre 12 e 17 anos, 8,8 

encontram-se privados ou restritos de liberdade. A proporção entre medidas em meio aberto e 

fechado se apresenta na média brasileira de 1 interno para 2 em meio aberto. Destacam-se os 

Estados de RR, GO, SC, PR, MS que estão muito acima da média do país, e os estados de SE, 

AP, AC, RO e AL que possuem mais adolescentes em cumprimento de medida de privação e 

restrição de liberdade do que adolescentes em Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à 

Comunidade.  

O fato de existir na média brasileira 1 adolescente internado para 2 em meio aberto 

revelam uma necessidade de ações de reversão da cultura prisional para a cultura de garantia 

de direitos. Apesar das conquistas legais voltadas a garantia de direitos, o fato é que a lógica 

punitiva e o consequente processo de segregação predominam. Essa situação, exposta na 

figura 5, não é isolada, pois a persistência da lógica punitiva está circunscrita a uma tendência 

marcante, em nível global. Intensifica-se atualmente uma lógica na qual é necessário intervir 

nas expressões da questão social por meio do arsenal punitivo, repressivo. Diante disso, será 

que as instituições que aplicam as medidas de internação estão cumprindo sua função de 

proteção integral aos adolescentes, garantindo seus direitos, conforme estabelece a legislação, 

ou vêm trabalhando numa perspectiva de controle social, de punição?  
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 O quadro a seguir nos mostra o número de unidades socioeducativas no Brasil no ano 

de 2010: 

UNIDADES PROGRAMAS EXECUTADOS 

179 

 

124 de internação exclusiva 

55 de internação provisória exclusiva 

110 Semiliberdade exclusiva 

16 Atendimento Inicial exclusivas 

130 Mistas: internação, internação provisória, 

semiliberdade e atendimento inicial 

435 TOTAL DE UNIDADES 

 

Fonte: LEVANTAMENTO NACIONAL DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE 

EM CONFLITO COM A LEI EM 2010, p. 17. 

  

Vale ressaltar que 29,88% do total de Unidades socioeducativas se concentram no 

Estado de São Paulo. As unidades exclusivas de Semiliberdade representam 61,45% em 

relação às unidades exclusivas de internação ou internação provisória, porém acolhem apenas 

9,92% dos adolescentes em privação e restrição de liberdade.  

 O levantamento de atendimento socioeducativo de 2010 identificou três estados com 

ausência de semiliberdade e 19 estados que não oferecem unidades para o atendimento inicial, 

momento importante em relação a subsídios para aplicação da medida adequada e para 

fortalecer uma ação que qualifique o socioeducativo como um todo, além de uma diminuição 

no quadro das internações, com consequente melhora nas possibilidades de um atendimento 

mais adequado. Preconizados no artigo 88, inciso V, da Lei Nº 8.069 tais equipamentos 

oferecem um trabalho marcado principalmente pela articulação da rede de serviços e com 

possibilidade de respostas rápidas e mais eficazes para o adolescente, já no momento da sua 

apreensão. 

 A partir das discussões e dados aqui registrados sobre o Sistema Socioeducativo do 

país, cabe-nos agora analisar em que condições físicas estão as instituições que oferecem o 

atendimento de privação de liberdade, já que existe um número elevado de adolescentes nas 

mesmas, e também por serem essas unidades nosso principal objeto de pesquisa. 

 Vale ressaltar que chegamos a essas informações através de pesquisas em sites, 

artigos, livros, revistas, jornais, além de entrevistas com profissionais engajados. Algumas 

características das condições físicas são comuns em quase todas as unidades socioeducativas 

do país, como: além das denúncias de maus tratos aos adolescentes, há poucos ou, 

simplesmente, não há programas de profissionalização; os prédios das Unidades de Internação 
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(UIs) assemelham-se ao modelo carcerário, a mini-presídios, porque, na maioria das vezes, 

são herança de antigas unidades prisionais, por exemplo, o Educandário Santo Expedito - 

ESE, que era uma unidade de prisão para adultos que foi transformada para adolescente e fica 

em Bangu-RJ, onde encontra-se o maior complexo penitenciário do Rio de Janeiro, e isso não 

deveria acontecer, pois fere dentre outros, o art.16 da lei nº 12.594 que assegura: 

Art. 16.  A estrutura física da unidade deverá ser compatível com as normas de 

referência do SINASE.  

§ 1
o
  É vedada a edificação de unidades socioeducacionais em espaços contíguos, 

anexos, ou de qualquer outra forma integrados a estabelecimentos penais. 

§ 2
o
  A direção da unidade adotará, em caráter excepcional, medidas para proteção 

do interno em casos de risco à sua integridade física, à sua vida, ou à de outrem, 

comunicando, de imediato, seu defensor e o Ministério Público.  

 

 Ainda em relação às unidades de internação, os alojamentos são precários, 

inadequados e assemelham-se a celas; o mau cheiro é intenso; pouca ventilação e má 

iluminação, utilização de spray de pimenta, no sentido de punir o adolescente por algo que 

tenha feito, além do uso de algemas. Há falta de colchões nas UIs e, quando existem, são de 

péssima qualidade e muito sujos. Os banheiros (quando existem dentro das celas), além de 

sujos, não permitem privacidade. Na maioria das UIs existe um espaço denominado “tranca”, 

reservado aos adolescentes que “não se comportam de forma adequada”. E a cela de 

isolamento que geralmente é um lugar escuro, de aspecto sujo e sem ventilação. Há 

superlotação nas UIs, chegando a ficar de cinco a sete adolescentes numa cela. No Rio de 

Janeiro, por exemplo, o no antigo Instituto Padre Severino, hoje CENSE Dom Bosco, com 

capacidade de 160, concentra 320. Essa questão da superlotação tem forte impacto na garantia 

de direitos, conforme reflete a profissional quando perguntamos se a estrutura física das 

unidades de privação de liberdade do Rio de Janeiro estavam respeitando os direitos humanos 

e a condição de sujeito em desenvolvimento. 

Algumas sim, outras não. Uma das questões é superlotação, que é uma questão 

crônica. Temos um Estado que tem uma lógica penal de criminalizar os mais pobres, 

e é lógico, que sempre vai ter maior captura do que espaço para atendimento; hoje 

interna por qualquer coisa, a quantidade de meninos usuários de droga que são 

internados pelas ações das UPP's é enorme. Por outro lado, o cumprimento das 

medidas de internação ainda está em processo de construção. Digo ainda, porque 

pensar alguns direitos, como a própria visita íntima, pensar no direito desse menino 

poder participar do acompanhamento da medida e decidir esse processo, é algo 

muito novo, sempre foi um atendimento muito vertical, aonde esse menino 

participou muito pouco. Então essa família e esse menino serem co partícipes  desse 

processo é algo muito novo, está em fase de construção, não está pronto, os 

profissionais estavam sempre muito acostumados a decidir por todos, o espaço do 

menino é um espaço de silêncio e de acatar as regras do sistema socioeducativo. 

(Assistente Social B) 

 

 E ainda reflete: 
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As possibilidades do atendimento da privação de liberdade são claras. Ainda hoje, 

tenho espaços superlotados, com equipes que atuam com distanciamentos muito 

grandes dos territórios que pertencem aos usuários, por exemplo, uma unidade como 

a João Luiz Alves, atende meninos das mais variadas áreas, inclusive do interior; 

qual o acesso que essas famílias têm? É pequeno, é restrito, quais as possibilidades 

do Estado e dos municípios estar como executor das medidas socioeducativas de 

contribuir para o fortalecimento desse atendimento, seja no auxílio transporte das 

mais variadas? Os municípios não reconhecem a medida em meio aberto, com raras 

exceções, como uma medida importante a ser desenvolvida no município. Se eu 

tenho um melhor cumprimento dessa medida em meio aberto, é claro que diminui a 

internação.  (Assistente Social B) 

 

 Na unidade de internação feminina do Rio de Janeiro (Centro de Socioeducação 

Professor Antonio Carlos Gomes da Costa), podemos observar no trecho da entrevista abaixo 

que a realidade atualmente é um pouco diferente em relação à superlotação. Mas analisamos 

que é diferente porque o número de adolescentes do sexo feminino que cumprem medidas 

socioeducativas é reduzido em relação ao sexo masculino. Assim analisa a profissional:  

Por se tratar da única unidade feminina no Rio de Janeiro que atende à MSE de 

internação provisória e internação, a estrutura física é organizada, sim, para respeito 

à condição processual em que a jovem se encontra (se está em provisória ou com 

medida de internação), oferecendo também condições físicas diferenciadas para 

aquelas com problemas de saúde ou amamentando. Os alojamentos também 

comportam um número adequado de jovens, não havendo nesse momento 

superlotação. A capacidade da instituição é de 44 adolescentes e estávamos no dia 

de ontem (22/11/2013) com 39 adolescentes. A superlotação hoje é mais rara, mas a 

instituição já viveu essa realidade no passado, o que tornava muito difícil o trabalho. 

Períodos como Natal/AnoNovo, recesso do judiciário e Carnaval faz com que o 

número aumente mais. (Assistente Social C) 

 

 Todos esses problemas relatados revelam que aquilo que está efetivado no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, não vem sendo respeitado, na sua maioria, principalmente no que 

tange aos direitos do adolescente privado de liberdade, no art. 124: 

I - entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público;  

II - peticionar diretamente a qualquer autoridade;  

III - avistar-se reservadamente com seu defensor;  

IV - ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada;  

V - ser tratado com respeito e dignidade;  

VI - permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao 

domicílio de seus pais ou responsável;  

VII - receber visitas, ao menos, semanalmente;  

VIII - corresponder-se com seus familiares e amigos;  

IX - ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal;  

X - habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade;  

XI - receber escolarização e profissionalização;  

XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer:  

XIII - ter acesso aos meios de comunicação social;  

XIV - receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o 

deseje;  

XV - manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-

los, recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade;  

XVI - receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis 

à vida em sociedade.  

§ 1º Em nenhum caso haverá incomunicabilidade.  
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§ 2º A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de 

pais ou responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade 

aos interesses do adolescente.  

 

 E também o art. 125, quando diz que "é dever do Estado zelar pela integridade física e 

mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança”. 

Relatórios recentes do Conselho Nacional de Justiça elaborados a partir do programa 

“Justiça ao Jovem”, que já visitou todas as unidades de internação e semiliberdade 

em 26 Estados brasileiros, nos dão conta de situações flagrantes de desrespeito aos 

pressupostos legais do ECA, de violação dos direitos humanos, de ameaças à 

integridade física dos adolescentes, de violência psicológica, maus tratos e tortura, 

passando por situações de insalubridade, negligência em questões relacionadas à 

saúde e o comprometimento dos direitos processuais com internação provisória que 

excedem em muito os 45 dias, ausência de Defensorias Públicas e de Núcleos 

Especializados da Infância e Juventude, cumprimento de medidas em celas de 

delegacia, de falta de acesso à justiça dos adolescentes privados de liberdade, de 

carência pedagógica nas ações desenvolvidas dentro das unidades socioeducativas. 

(LEVANTAMENTO NACIONAL DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, 2011, p.33-34.)  

 

 Numa reportagem disponibilizada na internet
79

, o Mecanismo Estadual de Prevenção e 

Combate à Tortura - MEPCT, vinculado à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro - ALERJ 

denunciou tratamento correspondente à tortura em adolescentes internadas no Centro de 

Socioeducação Professor Antonio Carlos Gomes da Costa, e agressões constantes na Escola 

João Luiz Alves, ambos na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. O mecanismo 

apurou ser recorrente nessas unidades algemar as jovens com as mãos para trás e presas para 

cima em uma janela, posições que revelam tortura. Quando questionado sobre a denúncia, o 

DEGASE (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), que é vinculado à Secretaria de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro, informou não ter registros dos casos. Um membro do 

MEPCT diz que os isolamentos ou agressões físicas aos adolescentes internados acabam 

ficando acima das medidas pedagógicas propostas pelo ECA, e isso é um problema estrutural 

no DEGASE, pois há um uso excessivo da força pelos agentes em reparação por algum desvio 

praticado pelos adolescentes. Enfatizou também que o único propósito nessas unidades é a 

domesticação, na base de agressões. Em relação aos adolescentes que fogem da unidade, 

quando são recapturados sofrem sessões de agressões e são punidos com isolamento em 

espaços com condições insalubres. Tudo isso revela violações graves dos direitos desses 

adolescentes
80

. 
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Questionamos a assistente social da unidade feminina (Centro de Socioeducação 

Professor Antonio Carlos Gomes da Costa) sobre essas denúncias de torturas que aconteceram 

na unidade feminina, (conforme a reportagem acima), a mesma respondeu: 

Não estava na unidade quando o fato aconteceu e me encontrava de licença-prêmio 

quando do ocorrido, não acompanhando muito de perto os fatos. O que soube 

quando iniciei na unidade, em setembro, foi que os profissionais envolvidos foram 

afastados e que uma apuração junto à Corregedoria da instituição está apurando o 

ocorrido. Eu recebo algumas vezes denúncias de maus tratos. Quando isso acontece 

encaminho para a direção da unidade, podendo, em algumas situações, chegar a 

outros órgãos internos e externos e me mantenho acompanhando os desdobramentos 

do mesmo. (Assistente Social C) 

 Outro fato que trazemos em relação a maus tratos aconteceu em uma unidade da 

Fundação Casa, antiga FEBEM, na capital paulista, segundo reportagem disponibilizada na 

internet
81

, dois funcionários espancam seis adolescentes, com muita violência (sequência de 

chutes, socos, tapas, cotoveladas, e ameaças de morte). Essa sessão de espancamento 

aconteceu em maio de 2013, depois de uma tentativa de fuga desses adolescentes do 

Complexo Vila Maria da Fundação Casa, localizada na zona norte de São Paulo. É uma 

violência que revela práticas muito usadas nas antigas FEBENS, e que até hoje persistem em 

acontecer, são situações graves que precisam ser enfrentadas. Nos últimos cinco anos, 

segundo a reportagem, 65 funcionários foram demitidos por agredir adolescentes. Desta 

forma, é esse o tratamento que essas unidades vêm oferecendo aos adolescentes
82

? É isso que 

chamam de ressocialização? O Complexo da Vila Maria
83

, onde houve as agressões, abriga 

atualmente 521 adolescentes. Para a promotoria da Infância e da Juventude, o ideal seria ter 

bem menos, cerca de 320. Confirmando, a superlotação, que provoca várias consequências no 

atendimento integral aos adolescentes, e ainda gera uma sobrecarga de trabalho aos 

                                                                                                                                                                                     
homicídio em exercício de suas funções públicas. E ainda há denúncias que alguns desses agentes se encontram 

em cargos de gestão dentro do DEGASE. 
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 “A Fundação Casa atende hoje a 9.236 adolescentes em conflito com a lei, em 148 unidades espalhadas pelo 

estado de São Paulo”. (IMAGENS MOSTRAM FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO CASA ESPANCANDO MENORES. 
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 O complexo é dividido em 8 casas, como são chamados os centros de atendimento socioeducativo. Uma delas 
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profissionais, que além de não estarem preparados para lidarem com ações pertinentes a esse 

ambiente tão complexo, ainda precisam lidar com essa situação grave que é a superlotação.  

 Questionamos aos profissionais quanto à questão de maus tratos aos adolescentes, nas 

unidades que atuam, os mesmos relataram. 

Não toleramos, não permitimos nenhum tipo de arbitrariedade, nenhuma conduta 

irregular dos agentes socioeducativos. Nosso departamento tem uma ouvidoria que 

atua baseada nas reclamações, o negócio é muito amarrado hoje em dia para o 

agente cometer alguma arbitrariedade contra os adolescentes. Temos fiscalização, 

uma vez por mês temos visita do comissariado junto com o Juiz, a cada 2 meses 

tenho fiscalização do Mistério Público. Esses órgãos estão dentro da unidade 

fiscalizando, tem o sistema de monitoramento por câmeras, então quase impossível 

acontecer alguma arbitrariedade...Porém mesmo que venha a acontecer, 

internamente nós temos: ouvidoria, corregedoria para apurar qualquer desvio de 

conduta de qualquer pessoa. E também temos os externos que é o Judiciário e o 

Ministério Público, portanto temos todo sistema de controle de fiscalização tanto 

interno como externo. (Diretor - CRIAAD) 

Aqui na unidade nunca presenciei casos de maus tratos, mas infelizmente na 

internação em outra instituição que atuei é uma coisa que ainda tem muito a ser 

feita, o adolescente está privado de sua liberdade no intuito que seja socioeducado, 

mas na maioria o que se vê nas unidades de internação é a violência. Eu não consigo 

aceitar e nem digerir isso, porque, por exemplo, o adolescente está lá porque 

praticou o 157, eu sou o agente socioeducativo e o adolescente me desacata, eu 

deveria portanto registrar uma ocorrência, ocorre que na prática, os agentes batem na 

cara do adolescente. Então quem é mais criminoso? O agente ou o adolescente? O 

adolescente está na unidade porque praticou o 157, e o agente que agrediu o 

adolescente estará praticando lesão corporal, abuso de autoridade, constrangimento 

ilegal, já são 3 crimes, e o adolescente está lá porque cometeu um ato infracional, 

sinceramente não consigo entender. No caso da internação, eu não deslumbrei 

nenhum tipo de socioeducação e sim um curso preparatório para migração do 

sistema socioeducativo para o sistema penal adulto, estão ali aprendendo a se 

comportar para ir para a cadeia. (Agente Socioeducativo B) 

O verbal sempre acontece, o físico que é mais difícil de acontecer, mas verbalmente 

acontece muito, porque no convívio, no dia a dia se você é agredido verbalmente, 

acaba sendo automático você agredir verbalmente também, você não pode se 

diminuir, não pode falar sempre manso, porque se não eles tomam conta, é o que eu 

te falei, primeira coisa você tem que respeitar. Eu respeito, pela manhã quando 

acordo um por um, falo bom dia, sabendo o nome acordo pelo nome. Qualquer coisa 

que venha acontecer depois disso, eu falo, eu te respeitei, e eles já sabem quando 

escutam a minha voz e se qualquer um que vier me agredir verbalmente, e eu agredir 

verbalmente também, eles já sabem que não sou assim, mas que naquele momento 

foi necessário, precisei mostrar minha autoridade. Fisicamente é difícil. (Agente 

Socioeducativo C) 

Aqui nunca presenciei. Mas em outra instituição que trabalhei sim, onde o 

funcionário achou necessário, muitas vezes porque o funcionário não estava 

preparado. Pancada não conserta ninguém. Não vi agressões e se tivesse visto não 

deixaria mesmo que merecesse. (Agente Socioeducativo D) 

Eu nunca recebi nenhuma denúncia de maus tratos a ponto deles apanharem. 

Quando eles vem da internação, eles fazem denúncias, inclusive encaminhamos para 

que eles fazem a denúncia para o Juiz, promotor e defensor e eles estão fazendo isso. 

Eu já recebi denúncias de adolescente ser mau tratado verbalmente, sendo chamado 

de "vagabundo". Inclusive o Ministério Público abriu uma sindicância para 

averiguar o caso, o agente foi chamado, mas aqui dentro de agressões físicas nunca 

recebi denúncias. (Assistente Social A) 
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 O art.94
84

 do ECA fala das obrigações das instituições que executam programas de 

internação. As unidades, em sua maioria, não vêm realizando suas obrigações, principalmente 

no que diz respeito a estrutura física, ao ambiente que deve ser de respeito e dignidade, a 

escolarização e profissionalização, ou seja, os direitos básicos que o adolescente necessita 

para seu desenvolvimento não estão sendo garantidos ou são garantidos de forma precária. A 

profissionalização, por exemplo, é um dos direitos dos adolescentes assegurado pelo ECA, só 

que os cursos profissionalizantes ofertados nas unidades não são atrativos, muitas vezes, não 

proporcionam a entrada no mercado de trabalho.  

A parte da profissionalização, em relação a semiliberdade, a lei é muito seca, diz: 

promover a escolarização e a profissionalização, e só, porém, existe muito mais 

coisas a fazer, e o ideal, é que todas as atividades aconteçam na parte externa da 

unidade, ai entramos no princípio de incompletude institucional... Temos aqui na 

instituição oficina de artesanato que tem caráter terapêutico, mas também tem 

caráter da empregabilidade, ali os adolescentes tem noção de autogestão do negócio 

dele, empreendedorismo. O funcionário é capacitado para aquilo, mostra a 

necessidade deles fazerem um bom trabalho. Então é maneira de aprender uma 

profissão, e que vão sair daqui com essa oportunidade de trabalhar. Talvez aquilo 

não seja solução para vida dele, mas já é um norte que ele aprendeu, ou seja, para ele 

ganhar um dinheiro não precisa estar envolvido no tráfico, fazer algo lícito, tem uma 

oportunidade. (Diretor - CRIAAD) 

 O adolescente não possui o direito de escolher qual curso fazer, pois não existem 

ofertas. Seria interessante identificar os interesses e projetos de vida individuais de cada 

adolescente para adequá-los às ações propostas.  

 Em muitas Unidades de Internação a comida é ruim; não existem programas para 

DST/AIDS, existe inúmeros problemas dermatológicos, respiratórios e dentários; além dos 

adolescentes não receberem acompanhamento por lesões; e no caso das meninas, problemas 
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 Art. 94 “I - observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes; II - não restringir nenhum 
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acompanhamento da sua formação, relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e 

a individualização do atendimento”. (Lei Nº 8.069) 
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ginecológicos; há falta de medicamentos, quando solicitado um atendimento médico e de 

assistência, a demora costuma ser longa. Tendo-se em vista o que dispõe o Estatuto da 

Criança e do Adolescente sobre a brevidade e excepcionalidade da medida de internação, é 

necessário que possamos incentivar as medidas socioeducativas em meio aberto, desativando 

as unidades de internação que estão extremamente longe de efetivar os princípios do ECA, 

servindo apenas de “depósitos” e negligenciando os direitos de tantos adolescentes. Por 

exemplo, após denúncias do Ministério Público, que a unidade de internação Instituto Padre 

Severino no RJ estava em condições insalubres, foi desativada, sendo substituída pelo Centro 

Socioeducativo Dom Bosco; alguns alojamentos foram demolidos e outros que permanecem 

em uso foram reformados e adequados ao atendimento. Porém, conforme uma reportagem 

disponibilizada na internet, o funcionário entrevistado revelou,
85

 que apesar das reformas a 

estrutura continua a mesma, e que alguns adolescentes ainda continuam no antigo Padre 

Severino, onde há denúncias feitas por adolescentes de superlotação e agressões físicas e 

verbais. 

 O ECA não traz parâmetros concernentes à estrutura física das unidades de internação, 

fixando apenas que elas devem ficar em pequenas unidades, exclusiva para adolescentes, em 

local distinto daquele destinado ao abrigo
86

. Essa regra pode ser observada no inciso III, do 

artigo 94 do ECA, segundo o qual as entidades que desenvolvem programas de internação têm  

como obrigações: “oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos 

reduzidos”. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), 

Lei n.8.242 de 12 de outubro de 1991, busca, de certa forma, preencher esta lacuna através da 

Resolução nº 46, de 29 de outubro de 1996
87

, que, em seu artigo 1º, estabelece: “Nas unidades 

de internação será atendido um número de adolescente não superior a quarenta”. Mas a 

realidade é bem diferente, pois a superlotação (tabela 1) é constante nessas instituições, 

trazendo consequências sérias, como o risco à integridade física e psicológica, além da 

dificuldade ou mesmo impossibilidade de desenvolvimento de um plano político-pedagógico 
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na unidade. Além disso, não há equipe técnica para atender a todos com regularidade e 

frequência necessárias.  

 

Tabela 1 – Número de adolescentes no Sistema Socioeducativo – por modalidade de 

atendimento e capacidade no ano de 2006. 

Modalidade de 

atendimento 

Capacidade Nº de adolescentes Déficit de vagas* 

Internação provisória 1.319 2.807 - 1.488 

Internação 8.092 9.591 -1.499 

Semiliberdade 1.788 1.091 697 

*O número positivo representa excedente de vagas e o valor negativo refere-se ao déficit de vagas. (Fonte: 

SINASE, 2006, p. 20 apud SEDH/SPDCA-PR - 2006) 

 Uma ilustrativa reportagem sobre o tema indica que o número de adolescentes
88

 em 

conflito com a lei internados dobra no Rio de Janeiro, e o número de vagas aumenta 28%. Em 

2011, a média total de internos no sistema no Rio de Janeiro era de 500 a 600, número que 

passou para mil em 2013. Segundo dados oficiais, o sistema conta atualmente com 944 vagas 

(tabela 2), nas unidades de internação do RJ, das quais 209 foram criadas nos últimos dois 

anos. Dentre essas unidades, quatro estavam superlotadas, com média de internos entre 20% e 

45%, acima de suas capacidades. 

 

Tabela 2- Vagas em unidades de internação para adolescentes em conflito com a lei no 

Rio de Janeiro 

Cense-GCA (Centro de Socioeducação 

Gelso de Carvalho Amaral) 

64 vagas 

Centro de Socioeducação Dom Bosco 233 vagas 

EJLA (Escola João Luiz Alves) 133 vagas 

Centro de Socioeducação Professor 

Antonio Carlos Gomes da Costa 

 

44 vagas 

ESE (Educandário Santo Expedito) 232 vagas 

CAI-Baixada (Centro de Atendimento 

Intensivo Belford Roxo) 

 

143 vagas 
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Centro de Socioeducação Professora 

Marlene Henrique Alves (Campos dos 

Goytacazes) 

 

80 vagas 

Centro de Internação de Tratamento de 

Uso e Abuso de Drogas 

15 vagas 

Fonte: DAIBERT (2013) apud Secretaria de Educação do Rio de janeiro 

  

Construir novas unidades de internação, como as de São Gonçalo, Região Serrana, 

Sepetiba, Regiões do Lagos e Volta Redonda, mantendo a lógica punitiva, não toca a fundo na 

rede de problemas que envolvem o tema. Dessa forma, aquilo que está na lei acaba não sendo 

realmente efetivado, e a medida socioeducativa de privação de liberdade persiste como 

medida amplamente utilizada, ainda que o perfil dos delitos não a indique. Assim, mudanças 

na legislação, nas políticas públicas e reestruturação das instituições apropriadas para o 

cumprimento de medidas socioeducativas são alguns dos aspectos dessa história, e o ECA terá 

poucas chances de revelar-se efetivo, se os próprios profissionais não cooperarem a seu favor. 

E podemos observar essa questão nos trechos das entrevistas com os profissionais que atuam 

no sistema socioeducativo, onde alguns enfatizam que apesar dos avanços na legislação, na 

realidade as mudanças são poucas. Ademais, existe aquele profissional que coloca a ideia de 

disciplina no lugar da socioeducação, mas também aqueles que tentam lutar cotidianamente 

para que a lógica da punição não prevaleça dentro da unidade.  

(...) muda a termologia, mas o atendimento continua o mesmo. O DEGASE 

antigamente tinha agentes de disciplina, hoje é agente socioeducativo, mas só 

mudou o nome, pois a prática continua a mesma. É necessário questionar; a 

mudança só ocorre quando há um questionamento. Porém muitos profissionais 

acham que é muito mais fácil seguir "a boiada e não ser atropelado". É assim que 

acontece no sistema, se você tentar ser diferente, se você tentar fazer a 

socioeducação, você é ridicularizado, é perseguido; porque tem que seguir um 

molde, tem que se moldar as regras. Eu ainda acredito na mudança, mas 

sinceramente ainda não vi nada que seja possível acontecer essa mudança. Existe 

muita coisa no DEGASE que é só de fachada. É necessário pensar formas de 

melhorar o atendimento e realmente ter políticas públicas que atenda as 

necessidades. Se todos profissionais que atuam na instituição respeitarem e 

cumprirem seu código de ética e tiverem coragem de denunciar tudo que tem de 

errado, poderemos pensar em algo diferente, pois enquanto os profissionais tiverem 

medo de perder seus empregos e serem cúmplices desse sistema, nada mudará. Se 

nós agentes que não temos nosso Código de Ética, cumprirmos o nosso dever de 

reeducar os adolescentes e todo mundo fazer isso, podemos ter um sistema diferente. 

(Agente Socioeducativo B) 

O que está escrito é muito bom e perfeito, o SINASE, o ECA... Mas, na prática é 

complicado, não é possível colocar tudo aquilo em prática, pois o sistema não 

oferece condições... Acho boa a legislação, mas não acho que ela faz surtir efeito 

nenhum... A nossa tarefa, dos agentes, tem dois pontos, que para mim é muito difícil 

alcançar, é o lado da segurança dos meninos e o lado da socioeducação. E conseguir 
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fazer essas duas etapas é complicado. Para equipe técnica é mais fácil, porque eles 

só olham a socioeducação, mas nós temos que nos preocupar com a segurança, 

muitas pessoas dizem que não precisa, mas quem vive, quem está com eles 24h, 

sabemos que temos que fazer essas duas tarefas: que é educar e a segurança deles e 

de todo mundo. (Agente Socioeducativo C) 

A tentativa de reeducá-los, de reinserção a sociedade está sendo tão grande que tem 

horas que passa dos limites. Eu sou um agente disciplinador dentro da legalidade, tá 

errado, não tem conversa, então muitas vezes é necessário ter mais regras, ser mais 

firme nas regras, porque quando existem regras fica mais fácil conduzir toda tropa, 

consegue levar tudo direitinho. Na minha opinião, está mais voltado para 

reeducação. Com certeza a característica dessa unidade é reeducar, reinserção a 

sociedade. Já aconteceu de eu levar o adolescente algemado para delegacia, pois 

encontrei maconha com ele no alojamento. E levá-lo algemado para delegacia foi a 

forma de mostrar para ele que está errado, se eu levar sem algema seria a mesma 

coisa que nada. Quero que eles vejam que estão na instituição para ajudá-lo e não 

para trazer drogas para cá. Então é a forma de cada um trabalhar, mostrando de 

diversas formas, sem ser agressivo, negativo, que ele fez algo errado. (Agente 

Socioeducativo D) 

Estamos inseridos em um ambiente que muitas vezes você precisa ter muitas 

estratégias para que a disciplina não fique mais importante que a socioeducação. A 

ideia dos agentes é que o papel deles é a segurança, então as vezes tem uma 

atividade voltada para socioeducação, e se o agente tiver que escolher a disciplina ou 

a socioeducação, ele escolhe a disciplina, então estamos ainda mediando esses 

conflitos. A instituição vem buscando a socieducação, porque a mesma vem 

buscando saúde, educação, cultura, esporte. (Assistente Social A) 

 

No dia que esse sistema socioeducativo se voltar mais para a medida em meio 

aberto, e tiver vagas ociosas, parabéns! Ele está funcionando, na medida que cria 

mais vagas eu entendo que está pactuando com o que o capital deseja, porque 

existem empreiteiras ganhando dinheiro, existe a terceirização de várias áreas dos 

serviços oferecidos nas unidades como cozinha, a recepção, maquinários, no dia que 

não tem dinheiro para pagar o convênio, nós não temos papel, nem xerox, tudo faz 

parte de uma ficção, dessa parceria privado e público, onde o privado vai 

explicitamente ocupar o espaço do público. (Assistente Social B) 

 

 Apesar de termos avanços legais, é comum não se reconhecer nessas instituições os 

adolescentes como sujeito de direitos, mas sim como “coisas” sob tutela e controle punitivo 

do Estado. As instituições de internação pouco avançam, e isso acontece porque existem 

determinações que estão estruturadas nesse sistema, como por exemplo, na forma do poder 

Judiciário trabalhar, muito permeada pela lógica punitiva, atuando no sentido de retirar o 

adolescente do convívio social, não levando em consideração o processo de formação desse 

sujeito. No momento de decidir qual a medida socioeducativa o adolescente deve cumprir, 

considera-se a internação uma regra, mesmo que a lei a prescreva como uma medida 

excepcional, conforme dispõe o art. 121 - "a internação constitui medida privativa da 

liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar 

de pessoa em desenvolvimento" (Lei Nº 8.069). E ainda o art. 122 proclama que a medida de 

internação só poderá ser aplicada quando:  

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a 

pessoa;  



83 

 

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;  

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 

§ 1º O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser 

superior a três meses.  

§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida 

adequada. (Lei Nº 8.069) 

 

A título ilustrativo, enfoquemos os seguintes dados
89

: cerca de 85% dos adolescentes 

em privação de liberdade na Fundação Casa em São Paulo cometeram delitos relacionados a 

tráfico de drogas e roubo. Juntos, homicídio e latrocínio representam 1,5% dos casos 

(conforme mostra a figura abaixo). No âmbito nacional, os números são proporcionalmente 

parecidos, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Neste sentido, tratando-se de atos 

infracionais com ou sem violência, os adolescentes continuam sendo condenados à medida de 

internação. Portanto, não necessariamente o adolescente cometeu um ato grave, e, mesmo 

diante do que está positivado no ECA, ele é internado, quando, na verdade, poderia estar 

cumprindo outras medidas como liberdade assistida, que poderia estar provendo a necessidade 

de responsabilização. A lei é clara nesse sentido: a internação só cabe nos casos em que há 

emprego de violência, porém a mesma vem sendo aplicada numa perspectiva de "limpeza 

social". 

  

Figura 6 Distribuição percentual por motivo de encarceramento na Fundação Casa 

 

Fonte: AMÉRICO E NETO (2013) apud FUNDAÇÃO CASA 

  

Destacando ainda alguns dados ilustrativos, só em São Paulo mais de 2 mil 

adolescentes foram apreendidos em três anos (2010 a 2013), com aumento de 32,5% do 

                                                           
89

 AMÉRICO, Jorge. NETO, José Francisco. A vida sob o olhar de jovens infratores. Brasil de Fato, 02 de maio 

de 2013, São Paulo, 2013. Disponível em: <http://www.brasildefato.com.br/node/12800> Acesso em: 
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número de adolescentes encarcerados, chegando a 9.016
90

, em abril de 2013 (em 2010 o 

número de adolescentes encarcerados era de 6.814 em São Paulo). Esse número representa 

quase a metade do índice nacional, com mais de 19 mil jovens privados de liberdade no 

Brasil. Para termos uma dimensão, 10,69% foi o aumento registrado do número de 

adolescentes privados de liberdade no Brasil, segundo o Atendimento Socioeducativo 

(SINASE), que verificou o aumento de encarceramento de 17.703, em 2010, para 19.595, em 

2011. (AMÉRICO e NETO, 2013) 

Outro dado ilustrativo representado na figura 7 se refere a cidade do Rio de Janeiro
91

, 

nos primeiros cinco meses do ano de 2013, o Estado do Rio registrou número três vezes maior 

de adolescentes apreendidos que no mesmo período dos últimos cinco anos: de janeiro à maio 

de 2013 foram apreendidos 2.871 adolescentes, contra 845 no mesmo período em 2009. Em 

março de 2013 teve ápice de apreensões: 711 adolescentes em todo o estado, média de 23 

casos por dia.  

 

Figura 7 Adolescentes apreendidos de janeiro a maio (2009 a 2013) no Estado do Rio de 

Janeiro 

 

Fonte: CUNHA (2013) apud Instituto de Segurança Pública 

 

 Diante disto, observa-se uma banalização da aplicação da medida da internação. A 

condição peculiar do adolescente como pessoa em desenvolvimento dificilmente encontra 

ressonância nas medidas socioeducativas. Dessa forma, nota-se que há muito no que avançar 

                                                           
90
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em matéria de aplicação e execução da medida de internação, pois, a rigor, o ECA não rompe 

com a filosofia do Código de Menores. Nesse aspecto, o que diferenciaria o Código de 

Menores do ECA é que o primeiro era extremamente arbitrário, punindo sem o devido 

processo legal e fazendo crianças e adolescentes reféns da pseudo "proteção de menores", 

como mostra seu artigo 8º: 

A autoridade judiciária, além das medidas especiais previstas nesta lei, poderá, 

através de portaria ou provimento, determinar outras de ordem geral, que, ao seu 

prudente arbítrio, se demonstrarem necessárias à assistência, proteção e vigilância ao 

menor, respondendo por abuso ou desvio de poder. (Lei n. 6.697/79) 

 

A unidade de internação para adolescentes não deveria se assemelhar a um 

estabelecimento prisional. A medida de internação, ainda que também enseje a privação da 

liberdade do indivíduo, deveria se distanciar da pena de prisão, posto que  é regida por 

princípios específicos, dentre os quais os objetivos socioeducativos e a condição peculiar do 

adolescente como pessoa em desenvolvimento. Muitas vezes, vemos a estigmatização do 

adolescente como "bandido" e a identificação de direito com “privilégio”, que gera a noção de 

que o adolescente deve viver em condições precárias. Por isso, destacamos o Art. 18, do ECA: 

"é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”, e 

também o art. 227 da Constituição Federal de 1988, conforme já apresentamos. 

Um outro aspecto relevante a ser destacado diz respeito à permanência de visões 

moralistas na atuação dos profissionais. Como podemos observar, na atuação do Ministério 

Público, conforme analisam Sartório e Rosa (2010), existe até nos dias atuais um discurso da 

culpa, no qual o adolescente comparece como vitimizador, colocando a sociedade sob 

ameaça, como se não fizesse parte da sociedade. 

[...] Acerca da manutenção da internação preventiva dos representados, cumpre 

assinalar ser imprescindível, visto que presente o requisito específico para a cautelar, 

qual seja, o perigo para ordem pública, ante o receio de que, soltos, possam produzir 

mais danos à sociedade. Em remate, a internação preventiva dos representados 

previne, em tese, o cometimento de novos atos infracionais, acautelando o meio 

social e a própria credibilidade da Justiça. (Ministério Público) (SARTÓRIO e 

ROSA, 2010, p.565) 

 

 E ainda um discurso de que o adolescente é portador de uma "personalidade infratora" 

ou como sendo sua ação caracterizada como 

"desvio de caráter [...]","[...] aproximadamente às 22:10hs, policiais civis em ronda, 

se depararam com a menor infratora, e já sabendo através de denúncias que a mesma 

era traficante, resolveram abordá-la [...]" (Ministério Público)  

"[...] Verifica-se, assim, que a representada necessita de acompanhamento adequado, 

com a finalidade de intervir em seu processo de desenvolvimento, objetivando 

melhor compreensão da realidade e efetiva integração social, tendo em vista que tal 

conduta demonstrou o desvio de caráter, impondo-se, pois, a aplicação das medidas 
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pertinentes, que de forma alguma podem ser renunciadas, pois além da sociedade 

merecer proteção, o bem tutelado pela lei foi violado [...]". (Termo de audiência) 

(SARTÓRIO e ROSA, 2010, p.566) 

 

Esses discursos desconsideram totalmente que os adolescentes se encontram em 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, apontando uma visão moralista e de cunho 

repressor, desconsiderando as múltiplas determinações subjacentes ao ato infracional. 

Para Sartório e Rosa (2010), o discurso do advogado ou defensor público apresentam 

pouco conteúdo de defesa, apresentando-se numa aparente processualidade técnica, com 

superficialidade de argumentos, evidenciando, desse modo, uma mera presença que se faz 

ausente em sua fala técnica. A defesa não expõe a fragilidade das instituições de internação e 

fragiliza o direito à defesa, promulgada no ECA. 

Os adolescentes privados de liberdade não devem ser privados dos direitos civis, 

econômicos, políticos, sociais e culturais prescritos na legislação nacional. Isso significa que a 

posição de sujeito de direitos destes adolescentes internados não sofre alteração alguma em 

razão de sua condição. Conforme o Art. 3º do ECA: 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-

se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de 

lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade. (Lei n. 8.069) 

 

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente apontam o direito à 

vida e à saúde como direitos básicos de toda criança e adolescente. A assistência e a 

promoção da saúde dos adolescentes internos em unidades socioeducativa ainda apresentam 

grandes desafios em sua efetivação. Os adolescentes em tal contexto institucional estão em 

situação de privação de liberdade, mas, sob nenhuma hipótese, devem ser privados do acesso 

à saúde de forma integral. 

As ações que compõem a atenção à saúde do público em questão podem ser 

sistematizadas em três eixos principais: ações de promoção de saúde; ações e 

práticas educativas; e ações de assistências à saúde. A partir desses eixos, é que se 

estruturam as atividades de atenção à saúde bucal, à saúde mental, de imunização e o 

acompanhamento do desenvolvimento físico e psicossocial, dentre outras. Como 

serviços prioritários, estão previstas, nas portarias do Ministério da Saúde, ações de 

prevenção e cuidados específicos nos seguintes âmbitos: saúde mental, no que diz 

respeito ao uso de álcool e outras drogas; saúde sexual e reprodutiva; saúde do 

adolescente com deficiência; doenças sexualmente transmissíveis; e saúde das 

vítimas de violência e tortura. É importante enfatizar que a equipe de saúde dentro 

das unidades deve estar integrada às demais equipes técnicas, a partir do plano 

pedagógico, promovendo o acolhimento do adolescente interno e participando de 

forma positiva em seu processo socioeducativo. Além disso, a equipe de saúde  

precisa desenvolver ações integradas com os demais serviços de saúde e propor 

ações interinstitucionais e intersetoriais, estabelecendo diálogo com os diversos 

equipamentos sociais da comunidade onde a unidade se insere. Por fim, cabe à 

unidade o fornecimento de medicamentos e insumos previstos na atenção 

farmacêutica básica. (FÓRUM DCA, 2011, p.22) 
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 As estratégias de prevenção visam minimizar o surgimento de problemas de saúde, a 

partir de um estudo mais amplo, e não podem ser construídas a partir de demandas 

individuais. Porém, são muito rarefeitas ou simplesmente não existem ações dentro das 

instituições de promoção à saúde. São raríssimos ou simplesmente não existem programas 

específicos para o atendimento do adolescente em conflito com a lei usuário de álcool e outras 

drogas, para o portador de transtorno mental e com deficiência. Quando existe é realizado de 

forma mínima, com ações pontuais. 

A equipe técnica (médico, enfermeiro, cirurgião dentista, psicólogo, assistente social, 

terapeuta ocupacional, auxiliar de enfermagem, entre outros) e o trabalho dos agentes 

socioeducativos são um dos elementos fundamentais para o acolhimento, acompanhamento e 

garantia dos direitos dos adolescentes. O papel que os técnicos e os agentes desempenham é o 

que, de fato, representa o conteúdo central para execução da medida socioeducativa. Porém, 

existe carência desses profissionais dentro das unidades, e, certamente, no contexto de 

superlotação, a situação fica pior, refletindo na qualidade do atendimento.  

As condições precárias de trabalho precisam ser transformadas, com urgência. Existem 

relatos de profissionais que adoecem por causa da complexidade do dia a dia na unidade e 

precisam ser afastados de suas funções. O SINASE sinaliza para as capacitações, mas as 

mesmas não vêm sendo oferecida suficientemente. Podemos observar isso nas entrevistas 

abaixo, quando questionados sobre as capacitações serem suficientes ou não. 

Hoje posso dizer que as capacitações estão um pouco melhor, mas antes não era. 

Existe a capacitação quando entramos e a continuada também, existe cursos que 

somos chamados a fazer, não somos obrigados. Mas, em minha opinião, esses cursos 

não retratam a realidade dentro da instituição principalmente em unidade de 

internação. Deveria infelizmente ter a questão da segurança, porque existe casos de 

que os agentes são machucados pelos adolescentes. Tem índices altos de desistência 

de agentes socioeducativos. (Agente Socioeducativo A) 

Existem as capacitações, porém é dado por pessoas antigas, que nos passam as 

práticas antigas, então não há uma nova socioeducação, apesar do ECA estar em 

vigor desde 1990, ainda são usadas as técnicas do Código de Menores. São pessoas 

que querem que continuem as práticas antigas. As pessoas que ministraram o curso 

que fiz, não sabiam nem o que estavam fazendo lá, não tinham experiência na área. 

(Agente Socioeducativo B) 

É muito ineficiente, praticamente não existe. (Agente Socioeducativo C) 

Definitivamente não é... É totalmente adverso do nosso dia a dia na instituição. As 

capacitações que temos realmente é aqui na prática, no dia a dia. Eu tive vários 

cursos que não aproveitei nada aqui. O que aproveito aqui é o regime que trago da 

minha vida, minha família, militarismo. Deveria ter mais cursos dentro da realidade 

nossa. Cursos diferentes para o agente e para equipe técnica, porque nós agentes 

lidamos diretamente com os adolescentes, precisamos de uma capacitação 

diferenciada, um aproveitamento diferenciado. (Agente Socioeducativo D) 
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Os novos concursados tiveram curso de capacitação feito pela CEPERJ, onde eles 

englobaram direitos humanos, SINASE, ECA, a questão da segurança, mas muito 

superficialmente. Os profissionais que já estão no DEGASE há muitos anos vem 

fazendo capacitação, mas não tanto quanto seria necessário, principalmente a equipe 

de agentes, porque a equipe técnica de certo modo já possui um conhecimento; 

lógico que precisamos sempre buscar novos conhecimentos, mas os agentes são 

profissionais do ensino médio, então eles precisam entender o adolescentes, o papel 

da semiliberdade. Eu acredito que a capacitação contínua é necessária. Existe a 

barreira da rotina da unidade, o Estado não trabalha com profissional sobrando, e 

aqui a escala é de plantão, se eu tiro todo mês para fazer um curso de capacitação 

com eles, uma hora o plantão vai ficar defasado, não que isso justifique, o intuito do 

serviço social aqui é a capacitação. Estamos buscando com a UFF, com o CRA. 

(Assistente Social A) 

O DEGASE oferece uma formação continuada, independente do cargo passa por um 

curso de formação, isso ainda é uma etapa do concurso, está em edital. Não é 

suficiente, porque é um trabalho muito complexo. Você pegar uma pessoa que nunca 

teve contato com um adolescente, é tudo diferente do que você já fez na vida, 

trabalhar com adolescente em conflito com a lei é totalmente diferente, não é pior, 

nem melhor, é diferente. Cada dia é uma realidade nova porque o ato infracional é só 

um momento da vida do garoto por mais grave que seja, existem várias coisas que 

aconteceram lá trás que infelizmente você tem um prazo muito curto para tentar 

resolver... Então nenhum curso no mundo vai trazer para você uma proposta fechada 

de como resolver os conflitos do dia a dia na unidade. (Diretor - CRIAAD) 

 Por que a permanência dessa centralidade da privação de liberdade? É urgente e 

necessário que se pense em políticas públicas que visem a retirada do adolescente de situações 

de vulnerabilidade social e a promoção de seus direitos básicos. Pensar que existe 3,8 milhões 

de adolescente fora da escola (Censo Escolar de 2010) e ainda as situações de violência 

(física, sexual, e outras) que estão expostas tantas crianças e adolescentes nesse país, 

deteriorando as condições de subjetivação, obstruindo direitos fundamentais da pessoa 

humana, constitucionalmente recepcionados. Conforme dispõe o art. 71 do ECA, “a criança e 

o adolescente têm direito a informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e 

produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento” 

 No que tange ao profissional de Serviço Social, pensamos ser possível (não obstante as 

dificuldades e contradições) desenvolver seu trabalho pautado no entendimento de que o 

adolescente é um sujeito em desenvolvimento e possuidor de direitos, buscando a construção 

de mediações que ultrapassem essa lógica predominantemente punitiva. Nesse sentido, é 

essencial que as ações dos assistentes sociais visem à garantia e efetivação da universalidade 

dos direitos sociais. Entretanto, sem uma ampla mobilização social no intuito contestador e 

transformador, por mais importante que sejam as referidas ações dos assistentes sociais, ainda 

terão alcance limitado. Vamos analisar no capítulo seguinte esse arco de questões relacionado 

ao trabalho profissional do assistente social. 
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CAPÍTULO 4. APONTAMENTOS SOBRE O TRABALHO PROFISSIONAL DO 

ASSISTENTE SOCIAL E A INTERVENÇÃO NAS INSTITUIÇÕES VOLTADAS A 

JOVENS EM CONFLITOS COM A LEI NO BRASIL 

Eu disse uma vez que escrever é uma maldição. Não me lembro por que exatamente 

eu o disse, e com sinceridade. Hoje repito: é uma maldição, mas uma maldição que 

salva.  

  

Clarice Lispector 

 

A origem do Serviço Social é marcadamente histórica e social. Sua inserção na divisão 

sócio-técnica do trabalho está intrinsecamente articulada às formas assumidas pelos embates 

das classes sociais subalternas com o bloco do poder dominante, no processo de 

enfrentamento da questão social
92

, e depende, ainda, do “caráter das políticas do Estado, que 

articuladas ao contexto internacional, vão atribuindo especificidades à configuração do 

Serviço Social na divisão social do trabalho” (IAMAMOTO, 2011, p.87).  

O Serviço Social surge no Brasil e se institucionaliza por meio da inserção em 

diferentes instituições criadas pelo Estado para responder às demandas advindas das diversas 

expressões da questão social, postas no cenário político pela luta dos trabalhadores por 

melhores condições de trabalho e de vida. Segundo Iamamoto (2008), é nesta tensão entre 

produção de desigualdade, de apropriação privada do produto social e de resistência, conflitos 

que trabalham os assistentes sociais nas variadas áreas de atuação. Dessa tensão constitutiva 

da vida social capitalista, os assistentes sociais não podem se abstrair, ou melhor, podem 

apenas ilusoriamente.  

A questão social, ao longo da história, foi tratada como fenômeno “natural” ou como 

produto do comportamento dos sujeitos individuais, ou seja, como algo de responsabilidade 

individual. Neste registro, a questão social será enfrentada de modo: 

segmentado (separado por tipo de problemas, por grupo populacional, por território), 

filantrópico (orientado segundo os valores da filantropia burguesa), moralizador 

(procurando alterar os aspectos morais do indivíduo) e comportamental 

(considerando a pobreza e as manifestações da “questão social” como um problema 

que se expressa em comportamentos, a solução passa por alterar tais 

comportamentos) (MONTAÑO, 2012, pág. 272) 

 

Dessa forma, por muito tempo, a “questão social” será tratada como caso de polícia, 

enfrentada com repressão, através dos meios repressivos do Estado e sempre com uma 

perspectiva moralizante, psicologizante dos indivíduos. 
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 Considerada pela categoria profissional do assistente social como base de sua fundação na especialização do 

trabalho, nesse sentido, a questão social precisa ser apreendida considerando as contradições imanentes na 

sociedade capitalista.  
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 O assistente social é um profissional que precisa lançar um olhar complexo sobre a 

realidade concreta, partindo da premissa (dialética) de que essa realidade é complexa
93

. 

Assim, empenha-se em construir estratégias para a apreensão dessa realidade complexa, tendo 

como referência o projeto ético-político
94

, que auxilia a se relacionar de forma crítica com os 

fenômenos sociais.  

 O Serviço Social consolida-se como profissão na e a partir da divisão capitalista do 

trabalho, e nem sempre o assistente social atuou numa perspectiva crítica: no início da 

profissão no Brasil, o trabalho, marcado por aspectos como o desenvolvimento do 

capitalismo, influência da igreja católica e importação de modelos europeus e norte-

americanos para a trabalho profissional, estava hegemonicamente direcionado para ações que 

visavam prioritariamente “amenizar” os efeitos das relações sociais desiguais, sem questionar 

o sistema no qual se criam e reproduzem tanta desigualdade. As intervenções estavam 

associadas à filantropia, pois assistência social era considerada “benesse” do Estado, e não 

direito do cidadão, e neste sentido o profissional agia orientado pela perspectiva de repassar 

benefícios. Pode‐se dizer que o Serviço Social colaborou substantivamente para reforçar o 

controle e a coerção exercidos pela classe dominante diante do crescimento acelerado da 

miséria e da generalização da pobreza. 

É com o “movimento de reconceituação”
95

 que acontece uma busca na construção de 

novas bases teórico-metodológicas para o trabalho profissional, sendo, neste momento, que o 

Serviço Social chega à maturidade acadêmica e profissional, e, conforme pontua Iamamoto, 

o movimento de reconceituação, tal como se expressou em sua tônica dominante na 

América Latina, representou um marco decisivo no desencadeamento do processo de 
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 A dialética é uma forma complexa de organizar o pensamento para apreender uma realidade (produto de 

múltiplas determinações) que é complexa. De acordo com Lowy (1991), a dialética possui três características 

básicas: a Historicidade, no sentido de contextualizar historicamente os fenômenos sociais, pois os mesmos são 

construídos em determinado contexto histórico e, portanto, não são naturais, tudo está sujeito ao fluxo da história 

e são passíveis de transformações; a Totalidade, que não significa a pretensão de abarcar a totalidade da 

realidade, posto que partes da realidade sempre escapam à apreensão teórica. Totalidade tem o sentido de 

conceber que as múltiplas partes constitutivas da realidade mantêm relação entre si e adquirem sentido quando 

analisadas dentro de um todo, ou seja, como partes constitutivas de um todo; e a categoria da Contradição, para 

identificar e analisar as contradições dos processos sociais, pois uma análise dialética é sempre uma análise das 

contradições inerentes à realidade social produzida no sistema capitalista. 
94

 “O processo de construção do Projeto Ético Político é marcado por um desenvolvimento fantástico da 

capacidade intelectual da profissão: é evidente o seu amadurecimento no campo da pesquisa, da produção 

teórica, da interlocução critica com outras áreas do conhecimento. Esse acúmulo permitiu avanços significativos 

na formação profissional por meio das reformulações curriculares e do direcionamento social dos cursos de 

Serviço Social, colocando no mercado de trabalho gerações de profissionais competentes e afinados com os 

pressupostos da ética profissional”. (BARROCO, 2012, p.99). 
95

“Deve ser salientado que o movimento de reconceituação do Serviço Social, emergido na metade dos anos 

1960 e prolongando-se por uma década, foi, na sua especificidade, um fenômeno tipicamente latino-americano. 

Dominado pela contestação ao tradicionalismo profissional, implicou um questionamento global da profissão: de 

seus fundamentos ídeo-teóricos, de suas raízes sociopolíticas, da direção social da prática profissional e de seu 

modus operandi”. (IAMAMOTO, 2008, p.205-206)  
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revisão crítica do Serviço Social no continente. O exame da primeira aproximação 

do Serviço Social latino-americano à tradição marxista se impõe como um 

contraponto necessário à análise do debate brasileiro contemporâneo. 

(IAMAMOTO, 2008, p.205) 

 

A partir do Código de Ética de 1986, houve avanços no exercício profissional, na 

medida em que vinculou o compromisso ético-político dos assistentes sociais com as classes 

subalternas e expropriadas, que mais padecem com a estrutura de desigualdades sociais, 

econômicas e culturais do capitalismo, e as políticas de preservação dessa estrutura. Porém, é 

em 1993 que o novo Código de Ética
96

, de base marxista, aponta a emancipação do ser social 

e fundamenta a liberdade como seu valor ético central.   

Inserida numa realidade complexa, o trabalho profissional se constitui por meio de 

múltiplas determinações, tais como: a análise contínua e atualizada da realidade social; o 

reconhecimento do caráter histórico e social presente no exercício profissional; as 

competências articuladas no campo teórico‐metodológico, técnico‐operativo e ético‐político; o 

reconhecimento das condições objetivas de vida do usuário; a compreensão do caráter 

interventivo constitutivo da profissão. Um dos desafios vivenciados pelos assistentes sociais 

que compartilham desta matriz é buscar mediações analíticas capazes de dar conta da 

complexidade dos fenômenos sociais encontrados no cotidiano do trabalho profissional. 

O assistente social historicamente tem sido chamado a intervir na realidade, e, na atual 

configuração da sociedade, diversos são os setores que se colocam como campo de trabalho. 

Assim, o trabalho se mantem em conformidade com os pressupostos do projeto ético-político 

da profissão e, para além disso, com a construção de um Projeto societário efetivamente 

democrático. Além do mais, é muito importante levar em consideração o significado do 

Serviço Social em seu caráter contraditório. O profissional, que atua diretamente no conflito 

capital/trabalho, compromete-se com a classe trabalhadora. Porém, quem contrata sua mão de 

obra, na maioria das vezes, é o Estado que, ao resguardar a lógica do capital, coloca limites no 

trabalho profissional crítico. Torres, M.M, (2009, p.219) analisa que “as condições em que o 

trabalho do assistente social se realiza colaboram para que a autonomia e o poder de decisão 

do profissional sejam restritos”. Mas, é nesse momento que o trabalho profissional precisa 

revelar ousadia e criatividade críticas, contribuindo para mudanças sociais. Explicita‐se aqui a 

dimensão política presente no exercício profissional do assistente social, de modo que, 
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 O Código de Ética de Serviço Social e as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação de Serviço Social, 

ao mesmo tempo em que sintetizam um período histórico de organização e luta dos assistentes sociais na 

superação da perspectiva tradicional e definição do chamado projeto ético-político profissional, se constituem 

como instrumentos de resistência e luta contra o movimento de reação conservadora que ganhou força com a 

forma hegemônica de enfrentamento da profunda crise do capital dos anos de 1970. 
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a atuação do Serviço Social é visceralmente polarizada por interesses sociais de 

classes contraditórias, inscritos na própria organização da sociedade e que se recriam 

na nossa prática profissional, os quais não podemos eliminar. Só nos resta 

estabelecer estratégias profissionais e políticas que fortaleçam alguns dos atores 

presentes nesse cenário. Assim sendo, a prática profissional tem um caráter 

essencialmente político: surge das próprias relações de poder presentes na sociedade.  

(IAMAMOTO, 2011, p.122).  

 

Portanto, ao mesmo tempo que o profissional, até por sua condição de contrato de 

trabalho, é “obrigado” a responder às necessidades postas pela instituição, cabe a ele também 

“[...] reconhecer e conquistar novas e criativas alternativas de atuação, expressão das 

exigências históricas apresentadas aos profissionais pelo desenvolvimento das sociedades 

nacionais” (IAMAMOTO, 2011, p. 104). 

Esse conjunto de elementos e características do processo interventivo do assistente 

social reforça a visão de que o exercício profissional não é uma “receita de bolo”, e os 

profissionais devem segui-la, mas que “adquire seu sentido, descobre suas alternativas na 

história da sociedade da qual é parte” (IAMAMOTO, 2011, p. 120). Logo, a ação profissional 

é construída e reconstruída cotidianamente, sendo uma prática fundamentalmente histórica, 

que precisa se alimentar de pesquisas e estudos sobre a realidade vigente. E, ainda, se a 

trabalho profissional é construída cotidianamente, é de suma importância conhecer a realidade 

da instituição em que o exercício profissional será realizado, assim como as políticas as quais 

está vinculada e os direitos dos usuários legitimados em lei, a fim de planejar um plano de 

trabalho criativamente crítico e consistente.  

O assistente social tem várias ferramentas que permite conhecer essa realidade, e, a 

partir daí, construir os objetivos profissionais. De acordo com Iamamoto (2008), o assistente 

social tem de ir além das rotinas institucionais, e agir sempre além das possibilidades 

presentes, sendo um profissional propositivo e não só executivo. 

 

Ao trabalhar na prestação de serviços, o assistente social realiza atividades que 

foram construídas por outros profissionais, não necessariamente assistentes sociais, 

o que compromete sua autonomia e determinação. Aqui está presente a discussão 

sobre a autonomia profissional, entendendo que essa autonomia é relativa. Por 

autonomia compreende‐se a capacidade e a competência do profissional de tomar 

decisões, determinar seu exercício profissional, dar direção ao que faz. Essa 

autonomia é relativa na medida em que é mediada pelos objetivos e determinantes 

presentes na organização. (TORRES, M. M, 2009, p. 211- 212) 

 

Se existe a necessidade de o assistente social repensar constantemente a construção de 

estratégias de intervenção, atento às contradições presentes na realidade social, os limites 

identificados no espaço sócio‐ocupacional devem ser avaliados não como uma barreira 

intransponível, mas como um indicativo para a construção das respostas profissionais. Atuar 

nessa perspectiva requer um profissional cuja formação explicite sua consistência teórica, 
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metodológica, ética e a capacidade de buscar respostas para além daquela que está posta. A 

relação de venda da força de trabalho impõe algumas determinações que ferem a autonomia 

profissional. Porém, se o assistente social é comprometido com seus princípios profissionais, 

vai estar atento à realidade, e buscará uma postura ativa, a fim de contribuir com um processo 

de mudanças na realidade social dos usuários. Por isso que, o exercício profissional do 

assistente social ocorre a partir da relação entre investigação, intervenção e ética, sempre 

interligadas entre si. Investigação no sentido do profissional estar cotidianamente 

investigando o contexto na qual atua, para ter elementos que o possibilite conhecer cada vez 

mais a realidade dos usuários, através de aspectos analíticos que dão suporte, qualificam e 

garantem a concretização da ação interventiva. Assim, a dimensão interventiva é o momento 

que o assistente social materializa seu trabalho, de maneira que ele, a partir de uma 

perspectiva crítica, passa a intervir na realidade, visando superar uma intervenção pautada no 

senso comum, e assim produzir mudanças no cotidiano da vida social dos usuários. Para isso, 

o profissional possui um arsenal de técnicas operativas, que permite conhecer, se apropriar, e 

criar um conjunto de habilidades técnicas para desenvolver suas ações junto ao profissional e 

também a instituição contratante. Essa intervenção precisa estar articulada com o 

conhecimento teórico-metodológico da realidade social, embasado em um compromisso 

ético-político. Essas dimensões, segundo Mabel Torres (2009), articuladas, favorecem a 

visibilidade do trabalho profissional, que materializam a coerência, a consistência teórica e 

argumentativa e, para além disso, constituem as formas concretas do exercício profissional.  

A ética vincula-se aos pressupostos estabelecidos no Código de Ética de 1993 e no 

projeto ético‐político
97

, enfatizando, principalmente, o modo como os assistentes sociais se 

apropriam deste conhecimento.  

Conforme já registrado, é indispensável que o assistente social apreenda as 

características fundantes do modo capitalista de produção, que se encontra, hoje, disseminado 

em escala mundial. Junto a isso, é também indispensável que o assistente social apreenda as 

características particulares da formação social brasileira, já que ele atua no país. Na 

construção e no funcionamento da esfera política brasileira, o clientelismo e o paternalismo, 

perpassados pela cultura do “favor”, sustentou (e continua sustentado) a apropriação do 

“público” pelo “privado” e a obstrução da universalização de direitos.  
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 Nas palavras de Netto, o projeto ético-político do Serviço Social “tem seu núcleo o reconhecimento da 

liberdade como valor ético central, a liberdade concebida historicamente, como possibilidade de escolher entre 

alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos 

sociais. Conseqüentemente, o projeto profissional vincula-se a um projeto societário que propõe a construção de 

uma nova ordem social, sem dominação e/ou exploração de classe, etnia e gênero”. (NETTO, 1999, p.104-105)  
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No campo dos direitos, embora alguns já estivessem escritos na Constituição, a 

relação entre o povo, a elite e os governos fluía através da ótica persistente da dádiva 

e do compadrio. Desse modo, a noção de direito foi substituída pela de concessão, 

que tem como compromisso fundante a manutenção do status quo. E essa 

característica atravessa os vários movimentos e regimes políticos da sociedade 

brasileira, construindo uma relação de dependência entre quem detém o poder, a 

terra, os meios de produção e o capital versus aqueles que vivem e sobrevivem à 

margem da riqueza socialmente produzida e que têm incorporado a “concessão 

social” como demarcadora de sua vida e o “direito social” como categoria intangível 

pela ótica da cidadania. (COUTO, 2010, p.92)
98

 

 

4.1. O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL COM OS ADOLESCENTES 

AUTORES DE ATO INFRACIONAL 

 

Um dos vários setores que constituem campo de trabalho do assistente social, e que é 

fonte da nossa pesquisa, refere-se à execução de medidas socioeducativas com adolescentes 

em situação de conflito com a lei. Avaliamos que o trabalho profissional nesse setor precisa 

superar a propensão de criminalizar esses adolescentes, ultrapassando uma intervenção 

simplesmente pontual, e colaborando para construção de uma práxis social (ou seja, de uma 

ação social efetivamente transformadora desse quadro punitivo e criminalizante).  

Decifrar os determinantes e as múltiplas expressões da questão social é um requisito 

básico para intervir nesta realidade tão complexa que abrange adolescentes em situação de 

conflito com a lei. A gênese da questão social encontra-se enraizada na contradição 

fundamental que demarca essa sociedade, assumindo roupagens distintas em cada época. 

Nesse sentido, destaca-se a enorme responsabilidade dos assistentes sociais que trabalham 

com os adolescentes autores de ato infracional, que devem ter um olhar crítico-reflexivo sobre 

o seu papel, problematizando o sentido e a direção de seu trabalho junto aos adolescentes.  

É preciso um trabalho profissional competente, não só para atender os adolescentes e 

suas famílias em suas especificidades, mas também no sentido autocrítico, tendo em vista que 

esta nunca pode prescindir da reflexão acerca das relações contraditórias desta sociedade. E 

sempre tendo como pressuposto os principais fundamentos descritos pela legislação 

profissional (Código de Ética Profissional – 1993)
99

 que norteiam a ação profissional. Esses 
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 Vale, aqui, também registrar a citação de IAMAMOTO (2008, p. 147-148): “busca-se assim contrarrestar uma 

das marcas da história política brasileira, que se construiu ao revés do imaginário igualitário da modernidade. 

História política assentada na “ideologia do favor, como a nossa mediação quase universal”, que foi terreno fértil 

para a privatização do Estado e de entidades da sociedade civil segundo interesses particulares de grupos 

poderosos e influentes, em detrimento do cultivo do espírito público. Uma sociedade hierarquizada que repõe no 

dia-a-dia e de forma ampliada privilégios, violências e discriminações de renda, poder, de raça, de gênero, entre 

outras, ampliando o fosso das desigualdades no marco diversificado das manifestações da questão social”. 
99

 “Reconhecimento da liberdade como valor ético central, a defesa intransigente dos direitos humanos, a 

ampliação e consolidação da cidadania, a defesa do aprofundamento da democracia, o posicionamento em favor 

da equidade e justiça social, o empenho na eliminação de todas as formas de preconceitos, a garantia do 
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princípios, articulados, sustentam a intervenção profissional e, ao serem expressos e 

reafirmados tanto na instituição como na relação com os cidadãos usuários do trabalho do 

assistente social, contribuem para construção da identidade profissional, reforçando a ideia de 

que o Código de Ética não é um manual para ser acionado em determinadas situações, mas 

sim algo presente em todas as intervenções.  

 

A formação profissional e a pesquisa supõem o trabalho criativo, a autonomia 

intelectual, a competência teórico-metodológica fundada em conhecimentos críticos, 

visando a capacidade de desvelar objetivamente a realidade social em sua essência 

histórica. Segundo os pressupostos do Código de Ética, o ensino e a pesquisa devem 

estar dirigidos por um compromisso ético-político com a objetivação de 

conhecimentos e de valores que possam contribuir para a ampliação dos direitos, da 

liberdade, da justiça social, da democracia, pretendendo dar visibilidade às 

particularidades e às possibilidades de intervenção profissional nesta direção. 

(BARROCO, 2012, Pág.101) 

 

Os princípios fundamentais do Código de Ética profissional do assistente social 

pressupõem a defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e autoritarismo. 

Deste modo, mesmo que o adolescente esteja privado de liberdade, é preciso garantir que essa 

privação não seja também privação dos seus direitos e de sua condição de pessoa em 

desenvolvimento.  

O reconhecimento da liberdade como valor ético central
100

, também princípio 

fundamental do Código de Ética profissional do assistente social, necessita estar na base do 

atendimento ao adolescente. 

 O quadro sócio-econômico brasileiro penaliza um enorme contingente populacional e, 

sem dúvida, os adolescentes constituem alvo privilegiado das mazelas produzidas pelo 

modelo hegemônico da sociedade. A falência do Estado no que tange à função de resguardar 

as políticas sociais básicas causa sérias barreiras no desenvolvimento subjetivo dos 

adolescentes. O que leva um adolescente a cometer um ato infracional está diretamente 

vinculado a múltiplos fatores, que se relacionam entre si. Na medida em que pensamos 

(dialeticamente) a realidade social de modo complexo, não podemos nos fixar apenas no 

adolescente que comete o ato infracional, abstraindo-o do conjunto de relações em que está 

                                                                                                                                                                                     
pluralismo, a opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem 

societária, a articulação com os movimentos de outras categorias, o compromisso com a qualidade dos serviços 

prestados à população, e o exercício do Serviço Social sem ser discriminado”. (Código de Ética do Assistente 

Social, 2011, p. 23 e 24) 
100

“Teimamos em reconhecer a liberdade como valor ético central, o que implica desenvolver o trabalho 

profissional para reconhecer a autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais, reforçando 

princípios e práticas democráticas. Aquele reconhecimento desdobra-se na defesa intransigente dos direitos 

humanos, o que tem como contrapartida a recusa do arbítrio e de todos os tipos de autoritarismos”. 

(IAMAMOTO, 2008, p. 141) 
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envolvido, com maior ou menor grau. Essa leitura dialética é fundamental para ultrapassar 

uma abordagem punitiva e criminalizante, além da visão pejorativa do Estatuto da Criança e 

do Adolescente como um dos grandes responsáveis por esses adolescentes cometerem um ato 

infracional, aliada à defesa da diminuição da maioridade penal. 

 

4.1.1. AS PRIMEIRAS ATUAÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL NO JUDICIÁRIO 

  

Em 1923, foi criado o Juizado de Menores; em 1927, o primeiro Código de Menores; 

em 1979, o segundo Código de Menores. Tanto o Juizado quanto ambas as legislações 

legitimavam a intervenção do Estado nas famílias enquadradas na condição de pobreza, 

conferindo centralidade à figura do juiz, que decidia sobre os aspectos concernentes à vida das 

crianças e adolescentes. Fundamentalmente, o papel do Serviço Social no judiciário nesse 

momento se caracterizava pela aplicação de normas reguladoras do comportamento de 

crianças e adolescentes pobres. O assistente social era um profissional subordinado ao juiz. A 

trajetória de atuação profissional do assistente social no judiciário foi norteada pelas decisões 

e necessidades estabelecidas e determinadas pelos juízes. Dessa forma, fica claro perceber que 

a função do judiciário era reprimir e o técnico (assistente social) aconselhar. Assim, o trabalho 

do assistente social consistia em “eliminar” carências, problemas de condutas desviantes, 

buscando melhorar e manter a ordem na sociedade existente, sem, entretanto, colocá-la em 

questão.  

Os primeiros assistentes sociais a ingressarem no Juizado de Menores tiveram acesso à 

área por meio dos Comissários de Vigilância
101

. Isso porque os casos relacionados aos 

"menores" considerados abandonados e delinquentes eram levados ao conhecimento do juiz 

por meio desses comissários. O decreto (n.16.272 de 20/12/1923) que instituiu o Juízo de 

Menores coloca como função dos Comissários de vigilância: 

Art. 42. Aos commissarios de vigilancia cabe: 

I, proceder a todas as investigações relativas aos menores, seus paes, tutores, ou 

encarregados de sua guarda, e cumprir as instrucções que lhes forem dadas pelo juiz; 

II, deter ou apprebender os menores abandonados ou delinquentes, levando-os á 

presença do juiz; 

Ill, vigiar os menores, que lhes forem indicados. 

                                                           
101

 Art. 39. “No juizo privativo de menores haverá ainda o seguinte pessoal: 1 curador que accumulará as 

funcções de promotor; 1 medico-psychiatra; 1 escrivão; 1 escrevente juramentado; 6 commissarios de vigilancia; 

2 officiaes de justiça; 1 servente; 1 porteiro”. (BRASIL. Decreto n.16.272 de 20/12/1923. Aprova o regulamento 

da assistência e proteção aos menores abandonados e delinqüente. Senado Federal, Rio de Janeiro, 1923. 

Disponível em: 

<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=16272&tipo_norma=DEC&data=19231220

&link=s> Acesso em: 18/05/2013) 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=16272&tipo_norma=DEC&data=19231220&link=s
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=16272&tipo_norma=DEC&data=19231220&link=s
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  De acordo com o art.7º do referido Decreto (n. 16.272/23), o juiz, o curador, o 

médico e o escrivão seriam nomeados pelo governador do Estado e os demais funcionários 

escolhidos diretamente pelo juiz (centralidade na figura do juiz).  

Os primeiros comissariados a ocuparem os juizados o faziam de forma voluntária, 

sem remuneração. Suas práticas caracterizavam, tanto em São Paulo quanto no Rio 

de Janeiro, em realizar intervenções nas grandes campanhas de recolhimento de 

menores de rua e de locais considerados impróprios. Boa parte desses menores era 

devolvida às famílias e outra parte era encaminhada para instituições assistenciais 

que funcionavam em convênio com o próprio Juizado, articulador de todo sistema 

de recolhimento e internação (ALAPANIAM, 2008, p.28). 

 

As atribuições do Juiz, descritas no art.38 (Decreto n. 16.272/23), destacam o poder do 

Juiz sobre a vida dos menores e de sua família, do qual destacamos, a seguinte competência: 

"inquirir e examinar o estado physico, mental e moral dos menores, que comparecerem a 

juízo, e, ao mesmo tempo, a situação social, moral e econômica dos pais, tutores e 

responsáveis por sua guarda" (art.38, § II). 

Desta forma, o Serviço Social foi chamado a intervir nas vidas dessas famílias, 

aplicando as técnicas sociais tradicionais da época: primeiramente, através do juízo de 

Menores e, depois, através dos próprios fóruns judiciais relativos ao segmento infanto- juvenil 

(ALAPANIAN, 2008), caracterizando, no século XX, em uma violenta intervenção do Estado 

sobre os seus indivíduos, e, arbitrando aos juristas a possibilidade de auto-delegarem para si o 

direito de suspender o direito da família de cuidar dos seus filhos, pois esta sempre era vista 

como a causadora da “delinqüência” nos adolescente.  

O Serviço Social começou a atuar formalmente junto ao Juizado de Menores no 

final dos anos 1940, quando ocorreu a I Semana de Estudos do Problema de 

Menores, mais especificamente com a criação do Serviço de Colocação Familiar no 

Estado de São Paulo, pela Lei nº 560, de 27/12/1949. O desenvolvimento desse 

trabalho foi atribuído aos assistentes sociais, no Juizado, abrindo um vasto campo 

para consolidação de suas atividades nesse contexto. A lei pertinente à 

regulamentação do Serviço de Colocação Familiar previa, em seu § 5º, do artigo 6º, 

"... que na comarca de São Paulo o chefe de Serviço, de preferência assistente social 

diplomado por Escola de Serviço Social, seria designado pelo Juiz de Menores". O 

primeiro Diretor do Serviço de Colocação Familiar foi o assistente social José 

Pinheiro Cortez, que permaneceu na função de 1950 a 1979, sendo sucedido por 

outros assistentes sociais, até a transferência desse serviço para o Poder Executivo, 

em 1985. (FÁVERO, MELÃO, JORGE, 2005, p.48) 

 

Conforme sinaliza Fávero, Melão e Jorge (2005), o Serviço Social expandiu no 

contexto da Justiça infanto-juvenil sempre apoiado pela autoridade Judiciária, começando 

também a oferecer subsídios para as decisões judiciais. As entrevistas e os relatórios, 

enquanto instrumentos de trabalho, eram realizados de acordo com a natureza das situações 

atendidas. Apesar de possuírem as mais diversas atribuições, os assistentes sociais, passaram 

a atuar prioritariamente como peritos.  
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A partir de 1957, com a reorganização desse serviço, criam-se as "Secções de 

Informações e de Serviço Social" (Fávero, 1999, p.39), sendo mais conhecida como "Serviço 

Social de Gabinete". Nas palavras de Fávero, 1999, p.40: 

 
Diante da complexidade das situações e do aumento da demanda, houve a 

necessidade de equipar este espaço de trabalho com recursos materiais e ampliar o 

quadro de recursos humanos. Na metade da década de 1950 e início da seguinte, o 

Juizado já contava com expressivo número de assistentes sociais. Esse crescimento 

aconteceu também em virtude da intervenção do Juizado de Recolhimento 

Provisório de Menores abandonados e delinquentes, previsto na Lei nº 2.705, de 23 

de julho de 1954. Os estudos sociais pertinentes a essa área passaram a ser 

atribuições de profissionais do Serviço Social. Os assistentes sociais, ao auxiliarem 

o Juízo frente à medida de internação, buscavam evitar a permanência dos jovens em 

celas e presídios comuns, bem como a agilização do atendimento, contribuindo para 

que o Juízo tomasse providências que incluíam o encaminhamento à família, a 

internação, a inclusão em trabalho e à chamada, na época, "liberdade vigiada", que 

consistia em ficar o menor sobre responsabilidade dos pais, tutor ou guarda, aos 

cuidados de um patronato, e sob vigilância do Juiz.  

 

 

Costa (2008) aponta que de seu surgimento até o final da década de 1970, o Serviço 

Social, predominantemente, orientou-se por uma vertente conservadora, própria da 

sociabilidade capitalista, valendo-se de referenciais teóricos e ideoculturais, baseados no 

positivismo empiricista e pragmático, os quais foram essencialmente funcionais para 

explicação e justificação da ordem estabelecida com a dominação burguesa. Nesse sentido, o 

exercício profissional dos assistentes sociais dentro das instituições como FUNABEM e as 

FEBEMs, nesse período, é atravessado por esses preceitos conservadores. Somente a partir do 

movimento de reconceituação (conforme já pontuamos), que a profissão rompe com esse viés 

tradicionalista presentes desde a origem da profissão. 

Com a promulgação do segundo Código de Menores, em 1979, que dispunha sobre 

"assistência, proteção e vigilância a menores" (art.1º), o Serviço Social já estava consolidado 

nesse contexto de atuação, sobretudo considerando a compatibilidade entre o enfoque 

assistencialista que regia a nova Lei e a Política do Bem Estar do Menor. O profissional de 

Serviço Social passará a ser integrado em maior número, na medida em que, para aplicação 

desta lei, seriam levados em consideração, dentre outros elementos, "o contexto 

socioeconômico e cultural em que se encontrem o menor e seus pais ou responsáveis", bem 

como "o estudo de caso" deveria ser realizado "por equipe de que participe pessoal técnico, 

sempre que possível" (Lei 6.697 art.4º) 

 
A figura de um profissional com atribuições de estudar o comportamento do menor 

para subsidiar a decisão judicial, estava presente, portanto, no texto de toda a 

legislação referente a essa população, garantindo que esse profissional, além de deter 

um poder advindo do saber inerente à sua profissão, detivesse um poder formal 
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determinado pela lei. E é prioritariamente nesse espaço do perito que o serviço 

social foi chamado a intervir, legitimando-se como uma prática judiciária 

fundamental em decisões da área do juizado de menores (FÁVERO, 1999, p. 52-53). 

 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente, em vigor a partir de década de 1990, como 

vimos, representa um marco no contexto da questão da infância e da adolescência no Brasil, 

representando uma “ruptura” com os métodos anteriores baseados no Código do Menor. Essa 

lei tem como objetivo assegurar à população infanto-juvenil proteção integral e prioritária, e o 

reconhecimento, pela primeira vez na história, desses indivíduos como sujeitos de direitos, 

mesmo considerando o quadro de tanta desigualdade econômica e social no Brasil. 

Para iniciarmos nossas reflexões sobre a atuação do assistente social no sistema 

socioeducativo, é relevante trazer um relato de uma assistente social que atuou no sistema na 

década de 1990, logo no início da promulgação do ECA, já que são poucas as produções que 

falam dessa atuação profissional nos primeiros anos do Estatuto. 

Era muito difícil construir um trabalho profissional que, de fato, caminhasse no 

acesso ao direito, na defesa dos nossos princípios, onde muitas vezes você se calava 

porque estava diante de gente que andava armada dentro da unidade, diante do seu 

posicionamento era possível você receber um telefonema na sua casa, com alguém 

dizendo "acho melhor você parar com isso ou posso pegar você na esquina", onde eu 

não conseguia identificar quem era o infrator, se era o menino que estava apreendido 

ou o profissional que estava ali dentro. Eram muitos militares trabalhando, muitos 

policiais, bombeiros. A manutenção do padrão coercitivo aponta a necessidade 

eminentemente da punição, de garantir a punição, não tínhamos muito clareza, hoje 

me sinto muito confortável para falar disso, de quais seriam exatamente as 

referências para essa profissão, ainda tínhamos a contaminação da lógica militante, 

até porque quando me formei ainda era outro Código de Ética, de 1986, a categoria 

tinha absorvido muito pouco as referências do Código de 1993. Nesse processo todo 

você ainda está engatinhando, não é um processo de fácil absorção... Quando eu 

estava na João Luiz Alves, a unidade pegou fogo, e os meninos foram transferidos 

para ESE, nessa unidade tinha uma série de descumprimentos, de violações, 

entendendo que eu tenho um compromisso ético, mesmo que ainda não o tivesse 

muito amadurecido a ideia do projeto ético-político para categoria, mas tinha clareza 

do meu compromisso ético com relação ao Código de Ética, entendia que eu não 

podia compactuar com violações de direito, então me tornei uma peça complicada 

dentro dessa unidade. Então eu acabei sendo retirada pela direção e fui transferida 

para unidade o CAI- Baixada em Belford Roxo, mas foi uma das melhores 

experiências que tive, onde eu consegui reavaliar criticamente o meu 

posicionamento profissional que talvez por medo, ou por equívocos teóricos, eu 

muitas vezes não me posicionei com a firmeza que devia... No CAI-Baixada tivemos 

a oportunidade de construir uma equipe que estava chegando do concurso, e 

podemos construir trabalhos interessantes, lógico que com os limites da privação de 

liberdade, mas as ideias dos direitos circulavam, ideia de igualdade circulava... 

Fazíamos assembléias, reunia os meninos no pátio e estabelecíamos alguns critérios 

para poder gerenciar os meninos. Então isso é um ganho muito grande numa unidade 

que atendia 120 meninos na baixada fluminense, foi muito interessante. Isso só foi 

possível porque estávamos distanciados da gestão, uma gestão que ao longo dos 

anos passa nas mãos de civis, militares que hoje o governo do Estado do Rio de 

Janeiro aponta que é espaço de interesse da Polícia Militar, e isso é algo muito sério.  

(Assistente Social B) 
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Através desse relato de experiência, podemos analisar que, nos anos de 1990, a 

atuação do assistente social no sistema socioeducativo ainda estava muito atravessado por 

uma lógica acrítica em relação as violação de direitos, por motivos claros: a categoria 

profissional ainda estava amadurecendo o Código de 1993. Não existia muito clareza do 

posicionamento profissional e, além disso, o profissional, dependendo de seu posicionamento, 

era ameaçado. Podemos analisar também que, quando você realiza um trabalho em equipe, 

onde existe uma organização, e todos estão engajados em um mesmo propósito, é possível 

desenvolver um trabalho na perspectiva de garantir direitos.  

Ao atender um adolescente em situação de conflito com a lei, o profissional do 

Serviço Social necessita obter conhecimento adequado da situação em que se encontra esse 

adolescente, mobilizando um arsenal técnico-operativo capaz de qualificar sua atuação. De 

acordo com algumas pesquisas realizadas e entrevista sobre o exercício profissional em 

instituições de internação e semiliberdade voltadas a jovens em situação de conflito com a lei, 

encontramos algumas atribuições comuns do assistente social (ressalvando que tais 

instituições têm formas distintas de atuação). Nesse sentido, serão tratados, a seguir, alguns 

aspectos que constituem o trabalho do assistente social no espaço sócio-ocupacional de 

internação, após a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Quando o adolescente chega à instituição de internação, o assistente social e/ou 

psicólogo realiza o acolhimento a esse adolescente e aos seus familiares, atendendo, de 

maneira individual e/ou grupal. O profissional, neste momento, orienta os adolescentes quanto 

às normativas legais da instituição de internação, bem como à legislação vigente no que se 

refere ao atendimento aos adolescentes autores de ato infracional (ECA, SINASE e outros). 

Freitas (2011, p. 40) aponta que, 

para o Serviço Social esse atendimento inicial é importante porque se constitui no 

momento de acolhida do adolescente na Unidade de Internação. É nesse momento 

que o profissional irá fazer o primeiro esclarecimento ao adolescente quanto a seus 

direitos e deveres, orientando-o acerca do dia a dia na unidade e buscando 

informações (uso de substâncias psicoativas, problemas de relacionamento, 

familiares que realizarão as visitas) que auxiliarão na melhor inserção do 

adolescente na medida de internação. 

 

Ainda de acordo com Freitas (2011), após a recepção, o assistente social conversa com 

a família do adolescente (se a mesma estiver presente, caso o contrário, entra em contato), 

para esclarecer dúvidas quanto à aplicação da medida de internação, situação processual, e 

como será realizado o acompanhamento familiar na medida de internação. É possível 

identificar, já nessa entrada do adolescente na instituição, possibilidades de trabalho na 

perspectiva de garantir direitos. Essa recepção deve superar as orientações técnicas e 
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burocráticas da unidade, podendo constituir um trabalho com vistas a ultrapassar regras 

rotineiras e punitivas da instituição: daí, vem a crucial importância do assistente social 

conhecer a instituição, para que possa desenvolver seu trabalho de modo a enfrentar as 

barreiras impostas. Cabem, aqui, algumas reflexões de Torres (2009, p. 225): 

O que venho observando é que, no trabalho dentro das organizações, as atividades 

desenvolvidas por meio da abordagem socioeducativa assumem outra direção: a da 

conformação do usuário aos determinantes institucionais, isto é, o assistente social é 

o profissional que vem respondendo pela execução de programas e projetos apensos 

a área social. Em algumas situações participa do planejamento das ações referentes 

ao acompanhamento social, mas, poucas vezes, o usuário é chamado a participar.  

Assim, vincula‐se à matriz conservadora, onde o profissional é um executor e o 

usuário é o receptor de serviços. 

 

Após a entrada do adolescente na instituição, o assistente social elabora os objetivos 

da internação, levando em consideração a particularidade de cada um, e a importância do 

trabalho em equipe. Então, neste momento, o assistente social vai desenvolver, em parceria 

com outros profissionais envolvidos no processo socioeducativo e com o adolescente e sua 

família, o PIA (Plano Individual de Atendimento). O Plano Individual de Atendimento está 

proposto pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - (SINASE), conforme já 

analisamos.  

 Neste momento, torna-se primordial um cuidado do assistente social para que seu 

trabalho não possa ser transformado em mera execução rotineira, favorecendo apenas um 

atendimento pontual. Torres, M.M. (2009, p. 216 - 217) identifica neste momento, 

a importância de se buscar articulação também com o projeto ético-político com o 

objetivo de construir respostas profissionais que não só justifiquem as ações 

desenvolvidas para a organização, mas (e também) que de fato evidenciem as 

demandas apresentadas pelos usuários. Cabe ressaltar o reconhecimento por parte do 

profissional das implicações do seu exercício profissional nas condições objetivas de 

vida do usuário, no espaço organizacional, o que significa reconhecer a importância 

do trabalho desenvolvido não por sua utilidade, mas por seu significado social.  

 

O profissional de Serviço Social nas unidades de internação compromete-se com o 

acompanhamento de todo processo de internação para que os direitos dos adolescentes não 

sejam violados, e que realmente eles tenham um atendimento integral.  

Na semiliberdade, o trabalho do assistente social não é muito diferente. 

Quando o adolescente chega na unidade, fazemos a inserção dele na unidade e já 

observamos tudo que é possível fazer com esse adolescente. Fazemos todo tipo de 

encaminhamento. Atendemos as famílias; acompanhamos as audiências; fazemos o 

preenchimento de uma papelada imensa, que faz parte da burocracia do DEGASE; 

preenchemos o PIA e também uma ficha própria do Serviço Social; fazemos 

relatórios para judiciário; uma vez por mês fazemos um grupo com os pais. A parte 

da profissionalização é parte do trabalho de toda equipe técnica, quando é um jovem 

que precisa trabalhar todos correm atrás, a nossa pedagoga por ter um contato bom 

com as empresas, acaba que ela fica mais responsável. Em algumas atividades que 

eu gostaria de poder fazer com adolescentes dentro da instituição tenho que me 

limitar pela questão de ter que dar conta de uma papelada imensa que tem que ser 



102 

 

preenchida, que fazem parte da burocracia que a instituição impõe a minha atuação, 

e tudo tem prazo estipulado, e não é pedido é ordem, então tem que abrir mão de 

todo o meu planejamento do dia para recorrer aquela demanda. (Assistente Social A) 

 

 Essas características de atendimento se repetem em outras unidades do sistema 

socioeducativo, conforme analisa a profissional que atua em uma unidade de triagem no Rio 

de Janeiro, quando perguntamos sobre suas ações profissionais. 

Eu achei que eu fosse chegar em um espaço e fosse construir um trabalho 

diferenciado, não existe, devido a lógica da racionalização dos recursos. Eu tenho 

um atendimento individualizado em função do tempo e da própria dinâmica da 

instituição que não está preocupada em construir um trabalho multidisciplinar, você 

tem um atendimento individual. Através de entrevistas iniciais, faz orientações 

iniciais ao adolescente e suas famílias. Um processo muito frenético porque nós 

tivemos um aumento enorme do número de adolescentes no sistema socioeducativo, 

onde a entrada das unidades pacificadoras rebatem fortemente no atendimento 

socioeducativo, então o impacto disso está na triagem, se eu atendia um número x 

agora atendo 2x com o número igual de profissionais, e tem mais, com uma lógica 

que não existe uma preocupação de socioeducação, ou melhor, a concepção de 

socioeducação está fincada em referências neoconservadoras, aonde eu construo 

uma socioeducação que se traduz em conformar a população usuária as referências 

que estão postas, nada mais antigo e atualizado, o que quero dizer com isso, eu não 

só tenho uma preocupação de monitorar essa população empobrecida como de 

convencê-la a se sujeitar aos padrões de atendimento que o Estado oferece. Muito 

diferente da lógica desenvolvimentista lá do início? Não, lógico que em outro 

contexto, mas com um padrão de comportamento que precisa ser mantido... Existe 

um atendimento a esse usuário muito pontual, preocupação muito grande em dar 

vazão as vagas, ou seja, tenho 60 vagas na triagem e tenho uma unidade que fica 

com 120 meninos quase que cotidianamente, quando atingimos 80 meninos ficamos 

felizes. Então as atividades do assistente social estão muito fincadas no trabalho de 

atendimento individual, numa orientação inicial e o atendimento as famílias. O 

trabalho profissional fica mais voltado a democratizar as informações e poder pensar 

no acesso aos direitos do que poder interferir no acompanhamento da medida 

socioeducativa. O acompanhamento da medida socioeducativa numa perspectiva 

mais democrática no sentido de o menino entender em que espaço ele está, quais são 

os limites dele poder cumprir, essa discussão não cabe dentro de uma unidade de 

triagem. (Assistente Social B) 

 

E também na unidade de internação feminina do Rio de Janeiro. 

Meu trabalho está voltado basicamente para o atendimento das adolescentes que se 

encontram em medida socioeducativa de internação, além do atendimento às 

famílias, reuniões de equipe para estudo de caso e elaboração de relatórios para o 

judiciário. (Assistente Social C) 

Conforme as declarações acima, as funções determinadas no cotidiano de trabalho do 

profissional cumprem, de certa forma, mais necessidades da instituição do que àquelas que o 

profissional gostaria de estar realizando com o adolescente. Assim, tem-se um profissional 

muitas vezes mais executivo do que propositivo. Nesse contexto, é necessário buscar 

estratégias, sendo importante ter clareza para quem ele atua e quais são os seus objetivos 

dentro da instituição. 

Meu trabalho busca contribuir com a garantia que os adolescentes tenha acesso ao 

que é de direito e também que eles tenham conhecimento do que eles tem de direito; 

é buscar trazer novas perspectivas de vida a esses adolescentes que muitas vezes 
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estão reduzidos a convivência da comunidade, principalmente pela questão da 

violência e facção. Eu busco também com meu trabalho a autonomia desses jovens. 

(Assistente Social A) 

 
Hoje meu trabalho é pouco livre, eu tenho um nível de participação, de proximidade 

de transformação social, de interferência nessa realidade. É um nível que muitas 

vezes fica no elementar, de acionar um direito material, de fazer um 

encaminhamento a um acesso a um programa, benefício. E em relação a criatividade 

eu busco dentro do atendimento com as famílias fazer uma atuação criativa, mas 

nada muito mirabolante, porque existe muita demanda só para atender rapidamente. 

Eu busco ser livre no meu texto, na minha opinião técnica, porque nele ninguém 

interfere, eu busco minha liberdade na minha escrita... Quando eu trabalhei na 

gestão nos construímos projetos para pensar em que trabalho seria possível nesse 

sistema socioeducativo. Mas o objetivo do trabalho profissional está na 

democratização de informações, trabalhar no campo da garantia de direitos, não dá 

para eu assegurar direitos, mas recuperar o acesso aos direitos, reafirmar a existência 

dele, na sua maior amplitude do significado de democracia, igualdade, de 

liberdade... Hoje as questões da categoria são muito mais no sentido de se cumprir 

os manuais. Eu sei que foi construído um documento que propositalmente, não me 

debrucei sobre ele, mas que fala do trabalho do assistente social, mas que diz o que o 

assistente social tem que fazer, que para mim fere a autonomia profissional. Usa 

nossa referência ética política para circunscrever o trabalho às requisições que a 

instituição coloca, não vê a possibilidade de criação, de identificar outras 

possibilidades para aquele profissional. (Assistente Social B) 

 

Meu objetivo em qualquer local em que esteja atuando é intervir dentro do nosso 

projeto ético-político profissional, com extremo respeito ao acesso aos direitos e 

contra qualquer forma de desrespeito aos direitos e garantias às jovens que se 

encontram nessa condição... Vivemos em uma instituição bastante hierárquica 

porém se as ações forem compartilhadas, e se forem discutidos os objetivos de 

algumas ações, a autonomia para sua efetivação é garantida (Assistente Social C) 

 

Organizar e participar de reuniões grupais
102

 com as famílias introduzindo temáticas 

que permitam a reflexão crítica dos envolvidos, a troca de experiência entre eles e espaço de 

aproximação da família com a instituição, também fazem parte do exercício profissional do 

assistente social, onde o profissional vai registrar continua e sistematicamente as ações e 

atividades realizadas junto ao jovem e seus familiares em instrumento próprio, anexando e 

mantendo organizada a pasta técnica do adolescente. A partir do estudo social
103

 realizado 

com o jovem e sua família e da articulação com equipe interdisciplinar, elaborar relatório 

técnico contendo o parecer social, como instrumento para a avaliação realizada pelo sistema 

judicial acerca da evolução do jovem e família. O estudo social faz parte da dimensão técnico-
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 "A dinâmica de grupo é uma técnica que utiliza jogos, brincadeiras, simulações de determinadas situações, 

com vistas a permitir que os membros do grupo produzam uma reflexão acerca da temática definida. No caso do 

Serviço Social, uma temática que tenha relação com o objeto de intervenção, as diferentes expressões da questão 

social. Para tanto, o assistente social age como um facilitador, um agente que provoca situações que levem à 

reflexão do grupo”. (SOUSA, 2008, p.127) 
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 “O estudo social é o instrumento utilizado para conhecer e analisar a situação, vivida por determinados 

sujeitos ou grupo de sujeitos sociais, sobre a qual fomos chamados a opinar”. (MIOTTO, 2001, p.51) 
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operativa da profissão e é um instrumental privativo
104

 do Serviço Social. É ferramenta de 

trabalho fundamental para a atuação junto a adolescentes em conflito com a lei que cumprem 

medida socioeducativa de internação, no sentido de compreender a singularidade de cada 

adolescente, as particularidades do jovem em conflito com a lei e a totalidade que circunda 

esse indivíduo.  

O estudo social, entretanto, requer o compromisso com os princípios éticos e políticos 

ligados ao projeto profissional do Serviço Social, pois para sua realização, necessário será às 

vezes utilizar-se de técnicas de entrevistas e do recurso das visitas domiciliares. Por meio da 

entrevista, o assistente social tem a possibilidade de articular um processo de comunicação 

direta com o usuário, sendo um momento que o profissional precisa respeitar a vontade do 

usuário exprimir suas ideias, vontades e necessidades, estabelecendo uma relação de respeito. 

O assistente social também emite suas opiniões, levando em consideração seu conhecimento 

teórico-metodológico, a fim de buscar alcançar por meio da entrevista seus objetivos. Com a 

entrevista, o profissional adquire uma relevante via de conhecimento da realidade social que 

está inserido o usuário, para traçar as estratégias que vão proporcionar maior qualidade de 

vida aos mesmos. E por meio da visita domiciliar, o profissional objetiva conhecer o contexto, 

a situação econômica e habitacional e a rede sócio assistencial na qual o jovem e sua família 

estão inseridos. 

 O Serviço Social do CRIAAD Macaé, preocupado em desenvolver seu trabalho 

comprometido com a promoção, proteção do adolescente no cumprimento de MSE, determina 

alguns objetivos específicos em relação a família, que estão pautados nas seguintes ações: 

promover encontros socioeducativos mensais com a família; orientar quanto a doutrina de 

proteção integral prevista no ECA; incentivar a participação em todo o processo de 

cumprimento da MSE; conhecer, estudar e analisar a dinâmica familiar; desenvolver 

agendamento para o acompanhamento individual no interior da Unidade junto com as 

famílias; encaminhar as famílias, quando necessário, para a rede socioassistencial do 

município; desenvolver práticas voltadas para a garantia de direitos humanos das famílias; 

informar e orientar as famílias quanto as questões judiciais no cumprimento da semiliberdade; 

sensibilizar a família para a importância da sua presença nos atendimentos técnicos; promover 

uma escuta qualificada frente as principais demandas trazidas pela família. 
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 Destacamos que, a realização de estudos sociais, bem como a elaboração de laudos e pericias e pareceres 

técnicos, constituem atribuições privativas do assistente social e são garantidas na Lei nº 8.662 de 1993, que 

regulamenta a profissão de assistente social. 
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Outra atribuição do assistente social é construir um relatório técnico que informe à 

autoridade Judiciária sobre o adolescente no tocante à medida socioeducativa. Nesse 

momento, o assistente social precisa refletir criticamente para que sua ação não seja reprimir 

mais o adolescente. Para que isso não aconteça, é necessário que o profissional apreenda a 

realidade objetiva de vida do adolescente, refletindo criticamente tanto em relação às 

condições de vida do mesmo como em relação às condições da instituição de internação em 

que ele se encontra, sem perder de vista, a complexidade inerente à sociedade capitalista, que 

provoca o trabalho a levar em consideração as contradições estruturais que rebatem na vida 

desses indivíduos. Tal apreensão deve partir da premissa dialética de que são várias as 

determinações que levam o adolescente a cometer um ato infracional, e que as mesmas se 

interligam entre si. Da mesma forma, é importante esses documentos conterem sugestões de 

novas ações que precisam ser desenvolvidas junto à determinada situação, buscando efetivar 

melhor o exercício profissional. 

Às vezes, o adolescente está aqui e vemos que a semiliberdade já cumpriu o papel 

dela e você manda um relatório pedindo que o Juiz antecipe a audiência. 

Normalmente, eles são reavaliados a cada 3 meses, o ECA pede 6 meses, mas aqui 

na comarca de Macaé estão conseguindo reavaliar a cada 3 meses, mas, às vezes, 

antes disso, já é possível reavaliar, então fazemos relatórios para o Judiciário, 

solicitando a reavaliação da medida. (Assistente Social A) 

 

Esse fato que a profissional fala é importante porque insere uma visão que o 

adolescente pode cumprir uma medida de liberdade assistida, por exemplo, e não exatamente 

uma semiliberdade; essa avaliação está de acordo com que o ECA estabelece em relação à 

excepcionalidade das medidas. 

A sistematização dos dados decorrentes das atividades desenvolvidas é de suma 

importância nesses momentos e contribui bastante para refletir sobre trabalho realizado com 

os adolescentes, no sentido de possibilitar ao assistente social reconhecer se, de fato, o 

exercício profissional está obtendo resultados, além de favorecer a implantação de novas 

propostas de intervenção. De acordo com Torres (2009), intervir pressupõe também conhecer, 

planejar, executar e analisar ações profissionais do ponto de vista do próprio profissional, do 

ponto de vista da organização, do ponto de vista do usuário e da realidade social.  

A sistematização da prática foi entendida pelo Centro Latino-Americano de 

Trabalho Social - CELATS - como todo o processo de organização teórico-

metodológico e técnico instrumental da ação profissional em Serviço Social. Neste 

sentido, a preocupação com a sistematização se inicia com a própria delimitação dos 

referenciais que orientarão a eleição dos aportes teóricos, da condução 

metodológica, da definição das estratégias de ação, do reconhecimento do objeto da 

intervenção profissional, assim como de seus objetivos e da avaliação dos resultados 

alcançados. (ALMEIDA, 2006, p. 3)  
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Almeida (2006) ressalva que a sistematização é um componente central do trabalho do 

assistente social, não apenas como geração de dados e informações, mas como um processo 

que envolve a produção, organização e análise dos mesmos, a partir de uma postura crítico 

investigativa. Envolve uma análise crítica sobre a direção da atividade profissional, 

favorecendo um reordenamento do trabalho profissional, constituindo-se como um esforço 

problematizador das diferentes dimensões cotidianas da realidade social. Para Almeida (2006, 

p.5), a sistematização possui, ainda, outro significado importante para a profissão:  

a sua contribuição nos processos de conquista de uma maior autonomia do Serviço 

Social no âmbito dos estabelecimentos onde atua. A maior e mais constante 

visibilidade da atividade profissional do assistente social sempre se constituiu num 

ponto de tensão para a própria profissão como na sua relação com a população e os 

demais profissionais. Neste sentido, a sistematização de seu trabalho não só auxilia o 

próprio reconhecimento pelo Serviço Social dos limites, dos avanços e da 

contribuição efetiva de sua atuação, como pode se tornar um componente importante 

de sua visibilidade social e institucional. 

 

 Desta forma, a sistematização precisa ser incorporada no trabalho do assistente social, 

porque permite realimentar a condução do trabalho do assistente social, desencadeando 

possibilidades de se construir novas alternativas profissionais.  

Considerando a perspectiva de atendimento integral ao adolescente, a família é 

também espaço da intervenção do assistente social. Pois, em geral, é o lugar para onde o 

adolescente volta depois da internação. Dessa forma, o assistente social vai procurar conhecer 

a dinâmica familiar, suas necessidades, utilizando para isso seus instrumentos de trabalho, 

como grupos, estudo social e entrevista
105

. Caso necessário, encaminha a família à rede de 

serviços sociais do município, levando sempre em consideração a particularidade de cada 

família.  

Existe um trabalho com as famílias, onde você pode fazer em uma lógica de sala de 

espera, uma reflexão, mesmo que incipiente, com as famílias, no sentido de não 

criminalizar os pais pela apreensão, poder orientar nesse trabalho de grupo e depois 

em um atendimento individual, poder trabalhar com essas famílias quais os direitos 

que elas dispõem, principalmente no que diz respeito em acionar a defensoria 

pública, poder democratizar informação, poder orientar esses usuários dos direitos 

que os adolescentes têm, explicar a processualidade,  explicar que pode falar nas 

audiências, que é direito participar... A família tem o direito de estar com o 

adolescente, a família tem o direito de estar com a defensoria pública, o certo seria a 

defensoria estar na delegacia, é direito do adolescente estar com a defensoria 

pública. Esse é um trabalho importante, sem dúvida nenhuma o trabalho profissional 

não se reduz no atendimento individual. (Assistente Social B) 

 Conforme já registrado, é importante salientar que os assistentes sociais que atuam na 

proteção especial, bem como nos outros espaços institucionais, (levando em consideração 
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 Para maiores informações sobre os instrumentos de trabalho do assistente social, ver: SOUSA, Charles 

Toniolo de. A prática do assistente social: conhecimento, instrumentalidade e intervenção profissional. Revista 

Emancipação. Ponta Grossa, UEPG, 2008. P. 119-132.  
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todas as contradições decorrentes das condições objetivas do trabalho profissional), articulem 

seu trabalho profissional em consonância com a dimensão política claramente defendida no 

projeto ético-político da profissão, 

se posicionando a favor da equidade e da justiça social, na perspectiva da 

universalização do acesso a bens e a serviços relativos ás políticas e programas 

sociais; a ampliação e a consolidação da cidadania são explicitamente postas como 

garantia dos direitos civis, políticos e sociais das classes trabalhadoras. (NETTO, 

1999, p. 16).  

 

Outro fator preponderante, também já registrado, localiza-se na prática pautada em 

ética profissional comprometida com o processo de efetivação de direito, conforme 

estabelecido no Código de Ética do Assistente Social de 1993, no Art. 3º: “desempenhar suas 

atividades profissionais, com eficiência e responsabilidade, observando a legislação em 

vigor”.  

Quando se trata de um descumprimento é necessário registrar as violações. Quando 

um adolescente apanha na unidade eu registro no meu material que esse adolescente 

sofreu violência e chamo o diretor, comprometo o diretor para ele estar ciente e digo 

que é direito dele ir a Defensoria Pública ou ao Ministério Público e formalizar essa 

denúncia, que tem um tempo para que essa denúncia possa de fato ter uma 

materialidade, porque se demorar muito  esse adolescente ser levado ao IML não 

terá provas. (Assistente Social B) 

 

Para Oliveira e Briguenti (p.15), “é o serviço social a profissão mais capacitada para 

poder analisar criticamente a singularidade destes adolescentes, intervindo através das 

mediações sociais em suas particularidades”. Porém, somente o Serviço Social, intervindo 

criticamente nesse contexto, não transforma essa realidade. Por isso que, apesar das 

especialidades de cada profissão, é importante que as produções teóricas e prática caminhem 

na busca de um objetivo único: observar, analisar e intervir criticamente, tornando efetiva a 

aplicação da medida socioeducativa, pautada no direito, na cidadania e no desenvolvimento 

do adolescente em cumprimento da medida de internação. Assim, o diálogo entre os vários 

saberes é fundamental quando se tem um único objetivo, que é proporcionar aos adolescentes 

em conflito com a lei um atendimento integral. 

Nessa perspectiva, Tôrres, Filho e Morgado (2006, p.115) ressaltam sobre o 

profissional que atua na área da infância e adolescência:  

É importante ressaltar que esse profissional não se encontra sozinho na instituição, 

ele integra uma equipe. A realização de reuniões sistemáticas deve ter por objetivo a 

discussão de estratégias para o melhor atendimento às demandas ainda não 

explicitadas. Nesse sentido, a interlocução com profissionais de diferentes áreas e de 

diferentes instituições mostra-se como o caminho adequado para subsidiar a 

intervenção profissional dirigida à garantia dos direitos da infância e juventude.  
 

Logo, refletir sobre interdisciplinaridade é algo importante para o exercício 

profissional do assistente social, pois a “interdisciplinaridade consiste num trabalho em 
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comum, onde se consideram a interação das disciplinas científicas, de seus conceitos, 

diretrizes, de sua metodologia e de seus procedimentos” (SÁ, 2002, p.82). O que fundamenta 

e dá validade à interdisciplinaridade é “o pressuposto epistemológico de acordo com o qual a 

verdade completa não ocorre numa ciência isolada, mas ela só se constitui num processo de 

concorrência solidária de várias disciplinas” (SÁ, 2002, p. 20). 

A interdisciplinaridade situa-se, portanto, em um nível avançado de cooperação e 

coordenação, de forma que todo conhecimento seja valorizado, com relações de 

intersubjetividade e de co-propriedade baseadas em uma atitude de diálogo. Nesta 

interação e articulação entre as diversas áreas do saber envolvidas, é preciso haver 

respeito à autonomia e à criatividade inerentes a cada uma destas áreas, para que não 

sejam influenciadas ou excluídas deste processo. (ELY, 2003, p.114) 

 

De acordo com Ely (2003), percebe-se, que a prática interdisciplinar é um desafio, 

pois, tradicionalmente, a fragmentação desenvolveu uma cultura de trabalho calcada em 

profissões essencialmente disciplinares, cujas tomadas de decisões se processam de forma 

isolada, ressaltando apenas os percalços de cada especialização. Partindo do pressuposto de 

"interdisciplinaridade como postura e como perspectiva de articulação dos conhecimentos" 

(RODRIGUES, 1998, p. 42), é equivocado pensar o trabalho do assistente social fora dessa 

relação. 

Ely (2003, p.116) acrescenta, ainda, que, 

esta prática é também incentivada pelo Código de Ética do Assistente Social, no 

capítulo III, artigo 10, alínea d, no qual a participação em equipes interdisciplinares 

é apresentada como um dever profissional, a ser cumprido sempre que se 

apresentarem possibilidades. Esse dever relaciona-se com um dos princípios 

fundamentais deste Código, referente ao compromisso com a qualidade dos serviços 

prestados à população e como aprimoramento intelectual, na perspectiva da 

competência profissional. Portanto, o Serviço Social, ao buscar novas formas de 

executar seu trabalho, direciona seu envolvimento na ação interdisciplinar, 

compartilhando um espaço de troca mútua entre as especificidades do conhecimento 

e ultrapassando, no atendimento da complexidade das suas demandas, os limites de 

sua especialidade.  

 

Baseando-se em Fraga (2010), um ponto a ser observado é que a interdisciplinaridade 

não é uma globalização de atividades, no sentido de que pode ser cumprida por apenas um 

profissional: cada profissional precisa ter consciência da sua especificidade, preservando a 

integridade de seus métodos e seus conceitos. Porém, é necessário uma interação entre as 

diferentes disciplinas, pois as mesmas trabalhando de forma estanque não contemplam as 

questões emergentes da sociedade. E, assim, não consideram a complexidade das múltiplas 

expressões da questão social.  

Vamos trazer o que os profissionais analisam sobre a interdisciplinaridade: 

Além de assistente social, sou equipe técnica, e é necessário conseguir harmonizar 

essas três profissões (Assistente Social, Psicólogo e Pedagoga), cada um com sua 

vertente, sendo que nosso fim é o mesmo. Existem divergências, mas procuramos 
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trabalhar isso, para beneficiar os adolescentes. Não sei o que seria da instituição sem 

a pedagogia, a psicologia, hoje estamos sem a psicologia e faz muita falta. 

(Assistente Social A) 

 

Se é algo que o DEGASE desconstruiu, e não sei se isso acontece na construção dos 

outros sistemas socioeducativos, mas é dele,  uma atuação que não é interdisciplinar, 

mas que ela homogeneíza a atuação do profissional por conta da racionalização dos 

recursos... Então a recuperação do que é privativo de cada profissão, estabelece 

interface com outros profissionais, o fato de eu saber que o adolescente é um 

analfabeto funcional não significa que eu me torne uma pedagoga, mas é importante 

para entender porque esse menino é econômico no seu discurso comigo, entendendo 

que isso também não é causa efeito, porque eu posso ter um adolescente que é 

expansivo e portanto não sabe ler e escrever... A lógica da equipe interdisciplinar é 

um grande subterfúgio para mascarar as possibilidades de atendimento. Identifico 

hoje que existe uma preocupação com a proteção integral, mas essa proteção integral 

requer as condições especificas de cada um, ter clareza que existe um espaço 

específico do serviço social, um espaço específico da psicologia, da pedagogia, essa 

forma como está organizada hoje não favorece que as equipes se organizem. As 

atuações se diferenciam. Tem uma falta de entendimento do que é privativo de cada 

profissão. Se o argumento é de enriquecimento do trabalho profissional, na verdade 

eu tenho um empobrecimento da atuação profissional. Se por um lado eu tenho 

preocupação de ter uma análise enriquecida a respeito desse adolescente que chega, 

o olhar da psicologia, do serviço social, da medicina, da enfermagem, da pedagogia, 

esses profissionais na internação e na semiliberdade, mesmo que precariamente 

conversam, na triagem não, pois eu tenho um atendimento individualizado em 

função do tempo e da própria dinâmica da instituição que não está preocupada em 

construir um trabalho multidisciplinar, você tem um atendimento individual. 

(Assistente Social B) 

Logo, atento à complexidade do fenômeno social jovens em conflito com a lei, o 

assistente social precisa manter os nexos com a totalidade social, desvelando os limites e as 

contradições de ações pontuais e desarticuladas com uma rede interdisciplinar de intervenção. 

Por meio de tal rede, as diferentes profissões desenvolvem ângulos particulares de análise e 

propostas de ações, a partir dos conhecimentos e saberes desenvolvidos e acumulados pelas 

suas áreas, mas o fazem diante de objetos e objetivos comuns e influenciadas pelas 

interlocuções teóricas e práticas entre diversas áreas envolvidas. Portanto, é importante ter a 

plena consciência de que para bem interagir com as mesmas, é sempre necessário saber 

definir e ser competente em seu campo. Este é um elemento fundamental para que haja, de 

fato, troca entre os saberes. Assim, é indispensável conhecer e interagir com o trabalho de 

outros profissionais que estão atuando na mesma perspectiva, pois, ainda que realizado 

individualmente, o trabalho tem um pressuposto coletivo.  

É fundamental interferir diretamente na medida socioeducativa que será aplicada ao 

adolescente, lutando, assim, para que os direitos do mesmo sejam garantidos. O assistente 

social pode encontrar alternativas dentro da dinâmica institucional para desenvolver um 

trabalho que vise o esclarecimento e a garantia dos direitos, mas para isso é fundamental 

situar-se na instituição, captando as contradições, limites e potencialidades. Por isso, tão 



110 

 

importante como o compromisso com a efetivação de direitos do adolescente e sua família e o 

compromisso com o conhecimento minucioso da instituição que está atuando. 

Questionamos aos profissionais se existe conflito/divergência e/ou semelhança entre 

as ações e o objetivo determinados pelo DEGASE em contrapartida do seu Código de Ética 

Profissional. 

Sem dúvida... Eu não valorizo um ordenamento social que aponta que os sujeitos 

poderiam de fato ter todas as possibilidades de desenvolver suas potencialidades e 

nem culpabilizo o indivíduo... Eu reconheço que o Estado violenta os usuários 

quando nega uma roupa limpa para trocar pelo menos duas vezes ao dia. Hoje existe 

uma perspectiva de vaga em uma unidade de internação, onde não tem acesso a 

escova de dente, a creme dental, é isso? Não, eu não pactuo com isso, não posso. É 

esse o mecanismo de assegurar visita da família a esse menino? É certo ele apanhar? 

Não, não é. Eu não posso pactuar com isso, não é emancipador, não é democrático, 

não é libertador. Existem inúmeras situações de violações de direito e eu não 

concordo, não pactuo, não é apenas porque existe um acúmulo teórico por parte da 

minha profissão, no entendimento da defesa intransigente dos direitos, é para além, é 

vivenciar no meu cotidiano, ver pessoas cotidianamente sendo humilhadas,  eu não 

posso pactuar com o ser humano não ser reconhecido na sua humanidade... É 

possível construir algo para além do aprisionamento das pessoas (Assistente Social 

B) 

Trabalho em uma instituição total com todas as suas características e com um forte 

viés voltado para a questão da segurança. Nem sempre vivemos na paz total e a 

clareza com relação a isso permite que fique atenta a algumas situações que 

conflitem com o ECA, o SINASE ou ao Código de ética da profissão; nesse sentido, 

a cada vez que ocorre uma situação como essa, não deixo de apontar e me 

posicionar. Importante destacar que trata-se de uma postura minha como 

profissional! (Assistente Social C) 

E, ainda, em outro momento da entrevista, perguntamos se o DEGASE vem 

contribuindo para desconstrução da lógica de que o adolescente precisa ser punido, obtendo a 

seguinte análise. 

O DEGASE possui atualmente uma boa estrutura física e material. Porém não é só 

disso que ele é feito. Ele é feito também dos seus profissionais, a maioria sem 

qualificação ou mesmo conhecimento relacionados a criança e ao adolescente. E eles 

levam para a sua pratica profissional o que o senso comum, a mídia preconiza, que é 

a questão da punição. Não que essa punição chegue a ser física, mas a ideia de que 

eles estão ali para "pagar" pelo que fizeram, sim. Acredito que o PIA pode vir a ser 

uma ferramenta contra a ideia de punição. Primeiro porque envolve diversos 

profissionais na sua construção. Desviando, por exemplo, os agentes 

socioeducativos da visão única da segurança e os dando a possibilidade de contribuir 

com a socioeducação. Segundo porque exige que todo adolescente tenha seu plano 

de ação construído. Quando o PIA for consolidado nenhum adolescente ficará 

depositado numa internação ou mesmo na semiliberdade. (Assistente Social A) 

Não acho que o DEGASE contribua hoje para desconstruir a ideia da punição 

porque ele ainda é um espaço de punição, eu acho que as equipes hoje buscam 

desconstruir. Eu entendo que a medida de semiliberdade é um espaço importante 

para desconstruir esse processo, sempre foi, ela até não pode ter reconhecida pela 

gestão, mas é um espaço importante. (Assistente Social B) 

 

O que se tem feito é propiciar ações e oportunidades na área de educação, esporte, 

cultura e lazer que mostrem que o sistema não pune apenas, mas cria e oferece 

condições para que este jovem aprenda e possa alterar sua percepção de vida e 
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realidade. Como uma instituição total e também cheia de contradições, você 

encontrará, sim, oportunidades de acesso e formação nas áreas que descrevi para 

você; como exemplo, posso dizer que cada unidade de internação possui uma escola 

estadual em seu interior a fim de garantir ensino regular aos adolescentes privados 

de liberdade; além disso, várias parcerias com instituições que promovem cursos 

diversos de formação profissionalizante, todas oferecendo certificado ao final do 

curso. Em contrapartida, a mesma instituição utiliza gás de pimenta para conter atos 

de indisciplina dos adolescentes, por exemplo; e o que dizer de situações de 

violência por parte de alguns profissionais? Essas são as contradições que existem, 

todos sabem que existem, e os profissionais que trabalham com seriedade combatem 

com firmeza. Nosso desafio sempre foi e sempre será lidar com essas contradições e 

trabalhar na defesa intransigente do direito do adolescente, dos direitos humanos e 

contra práticas que firam esses direitos. É uma discussão complexa, pois está 

relacionada com os objetivos para os quais a instituição foi criada, seu percurso 

histórico, o que a sociedade espera de cada um de nós e do que se espera que 

façamos com esses jovens que infringiram (alguns gravemente!) as leis dessa mesma 

sociedade, além do preparo/despreparo de alguns profissionais para trabalhar com 

essa população. (Assistente Social C) 

 

Ainda questionamos se existem fatores positivos do DEGASE para o trabalho do 

Assistente Social. 

Existem, por mais que tenhamos relações tensionadas em que a violação de direitos 

esteja presente, minha inserção permite ter acesso à população e desenvolver, 

mesmo que seja num nível elementar de transformação, um debate crítico sobre a 

realidade das políticas públicas, sobre  a necessidade de que os pais e adolescentes 

inseridos no DEGASE tenham informação sobre a processualidade do 

acompanhamento socioeducativo. É importante considerar que ter acesso à realidade 

é algo que não tem preço, pois nos permite uma reflexão permanente sobre os rumos 

que esta política toma. (Assistente Social B) 

O assistente social tem numerosos desafios, principalmente porque os avanços da 

legislação e a operacionalização dos serviços e ações dirigidas à proteção integral apresentam-

se ainda distantes de serem alcançados. Podemos refletir que, embora tenhamos legislações 

avançadas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (1990), a Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS (1993), o Estatuto do Idoso (2003) etc., há uma distância no 

sentido de alcançar concretamente aqueles segmentos da sociedade que realmente precisam de 

sua execução e de forma plena. 

Meu maior desafio dentro da unidade é a divergência entre os agentes 

socioeducativos e a equipe técnica, porque a gente trabalha com os adolescentes, 

mas quem acompanha a rotina deles é a equipe de plantão (os agentes), e eles têm o 

poder de decidir e colocam sempre a disciplina à frente da socioeducação. Outro 

desafio que tenho aqui dentro, mas que acredito que não é somente do sistema 

socioeducativo, mas é um desafio das instituições que têm profissionais do serviço 

social, é fazer com que os colegas de trabalho, que inclui, promotores, Juízes, 

defensores, entender qual é a nossa função, que possuímos uma legislação, um 

Código de Ética, e que muitas vezes o que eles nos delega não é nossa função e pode 

ferir nosso Código de Ética, é uma batalha constante. Uma das necessidades de 

quem trabalha com adolescentes, seja em qual função for, é participar desses fóruns 

de conferência, Conselhos da Infância e Juventude, conhecer a legislação pertinente, 

esse é um grande desafio. As instituições querem o serviço, cobram mais dos 

profissionais do que dão e deixam a desejar, porque o sistema socioeducativo adoece 

os profissionais e percebo que falta dentro do sistema socioeducativo uma 

preocupação com esses profissionais. Acredito que hoje, uma das coisas que faltam 
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no DEGASE é essa preocupação com os profissionais, com a capacitação, com a 

saúde mental, com a questão financeira, pois o DEGASE não tem benefício nenhum, 

é apenas o salário e o desconto da previdência. (Assistente Social A) 

 

Um dos desafios é ter clareza dos meus limites e responder as requisições 

institucionais; eu não tenho que dar respostas a todas requisições institucionais, 

algumas eu tenho que dar, porque é meu empregador. É necessário ter clareza dos 

limites que a instituição tem, enquanto equipamento de responder parcialmente as 

demandas do usuário, de ser um espaço dos mais variados aspectos de reprodução da 

força de trabalho, porque quando esse menino está aqui também traz rebatimentos 

para as famílias, eu tenho atendido  pais que falam: “ eu preferia que esse menino 

ficasse aqui dentro”, tem uma questão que é do campo da ausência de condições 

materiais, manter esse menino dentro do sistema socioeducativo é garantir a ele uma 

profissão às avessas, é a cidadania invertida. Tem mãe que chega para gente e diz: 

“meu filho agora está na escola, estou bem, fiquei triste, mas acho que ele está bem 

aqui porque aqui ele vai ter lugar para estudar, se alimenta bem, vai ao médico” O 

grande desafio está na organização dos profissionais, de pensar o que nos aproxima 

independente da medida socioeducativa em que desenvolvemos o nosso trabalho 

profissional, identificar no nosso projeto ético-político o que nos aproxima, quais 

são as particularidades, mas se as pessoas não tiverem organizadas não dá para fazer 

essa discussão. É necessário levar o diretor do DEGASE (fizemos isso alguns anos 

atrás) para dentro do CRESS para conversar com a direção do CRESS, para fazer 

um curso pactuado com o CRESS. Hoje cada um está para um lado. E as pessoas são 

transferidas da forma como eu fui, porque são "perigosas". É temer muito a 

participação do outro. (Assistente Social B) 

Acredito que os desafios é que movem nossa intervenção, pois nos permitem estar 

atentos a todo instante ao que fazemos, buscando melhor qualificar nossa prática 

profissional. Vejo como maior desafio nesse momento o de integrar os diversos 

saberes e áreas de intervenção, tanto com relação a área técnica (profissionais de 

nível superior), como entre demais profissionais da saúde, agentes socioeducadores, 

escola e demais profissionais da instituição. Sempre acredito nas possibilidades de 

superação dos desafios, pois isso de alguma forma acaba me impulsionando a 

tentativas permanentes para que tal realidade se apresente de outra maneira. 

(Assistente Social C) 

Como os assistentes sociais atuam no interior de uma realidade social contraditória, 

complexa e dinâmica, precisam desenvolver um trabalho mais coletivo com toda categoria. 

Nesse sentido, é importante que o CRESS (Conselho Regional de Serviço Social) possa 

promover cursos em conjunto com o sistema socioeducativo, que espaços de discussão 

possam ser pensados independentes da área de atuação. Pois, conforme analisa a profissional, 

atualmente esses espaços de discussão não existem. 

Atualmente não identifico espaços de discussão. Inclusive a Comissão Sociojuridica 

do CRESS, que participei durante muitos anos, foi um espaço interessante para se 

pensar a profissão e as alternativas para os caminhos do Serviço Social num campo 

que tensiona entre a garantia de direitos e a explícita violação deles. Onde estão os 

encontros da categoria no DEGASE?  Quando debatemos sobre a realidade das 

unidades? Atualmente não identifico interesse das colegas em participar nem do 

sindicato dos servidores do DEGASE (ao qual sou filiada) nem dos debates numa 

entidade importante para a profissão como o CRESS.  Esta despolitização que atinge 

o trabalhador, muito própria da realidade contemporânea, impacta o assistente 

social.  Muito embora tenha uma análise bastante negativa das condições de atuação 

em que o profissional de Serviço Social está inserido na atualidade, não posso deixar 

de acreditar que esta realidade é contraditória, repleta de possibilidades de 

transformações e que uma conjuntura negativa pode  ser um elemento central para 

que os sujeitos que nela estão mergulhados a alterem. (Assistente Social B) 
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O profissional de Serviço Social, reconhecendo a necessidade da luta pela efetivação 

dos direitos, tem o papel fundamental de articular estratégias de intervenção que visem 

prevenir e diminuir esse quadro de carência de viabilização dos direitos, sendo responsável 

por realizar uma análise da realidade social e institucional, intervindo de modo a assegurar os 

direitos dos adolescentes em situação de conflito com a lei, sem perder de vista que isso é um 

processo de construção em um contexto socioeconômico, político e cultural atravessado por 

contradições. 

 Os assistentes sociais, como profissionais que lutam pela consolidação dos direitos na 

vida dos usuários, mesmo no atual cenário de ataque profundo às políticas sociais, é 

necessário criar estratégias que possibilitem ampliar e consolidar a cidadania dos usuários e 

orientá-los acerca dos seus direitos, numa construção conjunta. É imprescindível que se 

construa com toda categoria profissional espaços de discussão, de participação para que 

realmente seja possível a construção de um sistema socioeducativo que realmente seja capaz 

de produzir a socioeducação. Os profissionais refletem que: 

A minha inserção aqui é para que esse nome punição não exista, não trabalhamos 

com a ideia que eles estão aqui para pagar, pelo menos não a equipe técnica... Eu 

acredito sim em um sistema além da punição, não quero jamais achar que estou 

numa instituição que o intuito é punir, para mim a socioeducação não é punitiva, não 

pode ser, se for desconfigura completamente meu trabalho. Mas a nossa sociedade 

tem um ranço, o DEGASE tem também, o DEGASE é a antiga FEBEM, sabemos 

disso. A questão de relação de força aqui ainda é muito grande, porque nós temos 

profissionais aqui que foram dessas instituições antigas, onde os adolescentes 

entravam para ser um depósito. Para mim, aqui não é um depósito de adolescentes, 

eles não estão passando um tempo fora da sociedade, aqui para mim é um local onde 

eles estão para fazermos um trabalho com eles, e buscamos a rede para isso. Eu 

acredito que o sistema socioeducativo tem possibilidades sim de ser diferente, mas 

ainda tem que melhorar muitas coisas, principalmente a questão da capacitação 

profissional. (Assistente Social A) 

 

O meu futuro no DEGASE está diretamente articulado com a capacidade de 

articulação que este grupo de assistentes sociais pode fazer em torno deste espaço 

sócio-ocupacional. As mobilizações de trabalhadores e estudantes em todo Brasil 

apontam o potencial de luta que a população possui e neles muitos assistentes 

sociais se fazem presente.  Minha expectativa é que os profissionais novos no 

sistema socioeducativo possam romper com o silêncio em que estamos mergulhados 

e contagiem os demais a ampliar nossos espaços de participação, para de fato 

contribuir com o sistema socioeducativo que produza socioeducação. (Assistente 

Social B) 

Minhas expectativas sempre foram e sempre serão muito positivas no meu trabalho 

porque atuo naquilo que amo fazer... Nesta instituição, vivi momentos bons e ruins, 

deixando principalmente os ruins (rebeliões, mortes de adolescentes, roubos, 

violência institucional, etc.) uma marca de crescimento e amadurecimento 

profissional que me permitiram criar o vínculo que tenho hoje com o que faço, 

acreditando em algumas pessoas e, no meu potencial, me aperfeiçoando sempre e 

principalmente nunca deixando de perder o foco do compromisso que tenho com o 

que faço. (Assistente Social C) 



114 

 

A execução de políticas públicas, especificamente para adolescentes autores de ato 

infracional, requer um envolvimento maior dos diversos segmentos da sociedade. E, na 

conjuntura atual, é preciso unir forças, travar uma luta pela conquista da cidadania, justiça e 

direitos sociais. Ademais, fazem-se necessárias políticas públicas responsáveis por contribuir 

com mudanças significativas na vida de tantos adolescentes e sua família, e que essas políticas 

visem à ampliação do exercício da autonomia desses indivíduos, com ações contextualizadas 

e articuladas com a realidade, e não uma política pública pontual e precária, que predomina ao 

longo de tantos anos. 

 É necessário e urgente a construção de propostas, em conjunto com a categoria, para 

poder pensar na atuação profissional em cada medida socioeducativa, que significa uma 

articulação dos profissionais com uma atuação que não fique endógena, que a lógica da 

instituição não fique acima de um trabalho onde se busca a criatividade, que realmente exista 

um trabalho interdisciplinar, que seja criada uma identidade da atuação profissional no 

sistema socioeducativo (que hoje, diante dos relatos das entrevistas , indica que está muito 

apagada, pois há ausência de espaços que o profissional possa expor suas ideias, reflexões). 

Hoje, conforme podemos analisar em alguns trechos das entrevistas, as instituições vêm 

exigindo do profissional o “cumprimento de manuais”, e não vê a possibilidade de criação, de 

identificar outras possibilidades. Por isso, é primordial a organização desses profissionais, 

independente da sua atuação, no sentido de criar planos que ultrapassem essa lógica de uma 

atuação rasa, pontual, perpassada por pensamentos conservadores. É pensar que mesmo diante 

de uma instituição eminentemente coercitiva e punitiva, é possível construir novas referências 

do atendimento socioeducativo, que é possível assegurar direitos, que é possível a defesa 

intransigente dos direitos, de reconhecer a liberdade como elemento central na atuação 

profissional, em suma, que é necessário resistir.  
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CAPÍTULO 5. POR QUE DIZER NÃO À REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL? 

 

 A maioridade penal foi instituída, no Brasil, através do primeiro Código Penal de 1830 

(Império), que a fixou nos quatorze anos; crianças abaixo dessa idade estavam isentas de 

responsabilidades penais. No entanto, por esse mesmo Código, aqueles que tinham mais de 

quatorze e menos de dezoito anos, de certa forma "ganharam" o status de "inimputáveis", mas 

estavam submetidos à avaliação do juiz comum (adultos). (OLIVEIRA E SILVA, 2011, 

p.148) 

 De acordo com Oliveira e Silva (2011), no segundo Código Penal (ou primeiro da 

Republica), em 1890, a maioridade foi rebaixada para os nove anos de idade. Com o Código 

de Menores de 1927, a maioridade foi estendida para os dezoito anos incompletos. O Código 

Penal de 1940 e o Código de Menores de 1979 também incorporaram esse sentido, bem como 

a idade limite de dezoito anos. O ECA manteve inalterada essa idade para a 

inimputabilidade/maioridade penal, porém introduzindo um "novo" sentido de 

inimputabilidade penal (não mais absoluta), fundamentada no reconhecimento legal da 

categoria jurídica sujeito de direito (paradigma da proteção integral), em que o adolescente 

passou a ser responsabilizado, apesar de "inimpuntável". 

 Mas o que vem a ser imputabilidade? De acordo com o Art. 26 da referida lei, a 

imputabilidade se refere a isenção de pena ao agente que, por doença mental ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, 

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com 

esse entendimento. 

A inimputabilidade assume características jurídica, política e histórica em diferentes 

contextos da sociedade. No Código de Menores, mesmo inimputáveis, criança e 

adolescente eram penalizados pelas práticas sociojurídicas, sem serem 

responsabilizados formalmente. Por outro lado, no ECA, construiu-se uma 

armadilha, ou melhor, um paradoxo, pois ao mesmo tempo em que o adolescente é 

inimputável ele é penalizado, responsabilizado penalmente, quando responde por um 

processo infracional/criminal e recebe medidas coercitivas de caráter retributivista. 

(OLIVEIRA E SILVA, 2011, p.151) 

 

 Nessa lógica jurídica, pessoas com idade inferior a dezoito anos são penalmente 

inimputáveis pelo Código Penal do adulto e, ao mesmo tempo, também responsabilizados 

penalmente, se imputáveis por ato infracional pelo ECA. Quando uma criança "pratica um ato 

infracional", recebe uma medida específica de proteção (art.101) e não uma medida 

socioeducativa (art.112). Nessa linha de pensamento, é possível inferir que somente a criança 

é inimputável, diferentemente do adolescente, pois: 
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[...] embora inimputáveis frente ao Direito Penal Comum, os adolescentes são 

imputáveis diante das normas da lei especial, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Assim, respondem penalmente, em função do nítido caráter 

socioeducativo das respectivas medidas, o que se apresenta altamente pedagógico 

sob o ângulo dos direitos humanos de vítimas e vitimizadores. Além disso, respostas 

justas e adequadas são de boa política criminal, exsurgindo como elementos 

indispensáveis à prevenção e à repressão da delinquência. (OLIVEIRA E SILVA, 

2011, p.157 apud SÊDA, p.9) 

 

 O Congresso Nacional brasileiro tem em tramitação vários projetos de lei 

regulamentando o rebaixamento da maioridade penal, que visam à redução da idade penal dos 

dezoito anos para dezesseis. Os argumentos estão no sentido de que o adolescente é recrutado 

precocemente pela criminalidade, porque é inimputável perante a lei. 

 Como é a questão da maioridade nos países? A maioridade penal aos 18 anos 

prevalece na maioria dos países. Porém, há Estados que reduziram essa idade
106

:  

Esse mesmo limite de idade (18 anos) para a imputabilidade penal é aplicado na 

maioria dos países (Áustria, Dinamarca, Finlândia, França, Colômbia, México, Peru, 

Uruguai, Equador, Tailândia, Noruega, Holanda, Cuba, Venezuela, etc). Entretanto, 

em alguns países podem ser considerados imputáveis jovens de menor idade, como 

17 anos (Grécia, Nova Zelândia, Federação Malásia); 16 anos (Argentina, Birmânia, 

Filipinas, Espanha, Bélgica, Israel); 15 anos (Índia, Honduras, Egito, Síria, Paraguai, 

Iraque, Guatemala, Líbano); 14 anos (Alemanha, Haiti); 10 anos (Inglaterra); 11 

anos (Turquia e alguns Estados do México), 10 anos (Ucrânia e Nepal), 9 anos 

(Etiópia), 8 anos (Escócia, Quênia e Indonésia), 7 anos (Paquistão, Bangladesh, 

África do Sul, Nigéria, Sudão, Tanzânia). (MIRABETE, 2003, p. 216) 

 

 Nos Estados Unidos da América, a idade para a maioridade penal varia de estado para 

estado. Mas, na maioria dos estados do país, adolescentes com mais de 12 anos podem ser 

submetidos aos mesmos procedimentos dos adultos, inclusive com a imposição de pena de 

morte ou prisão perpétua.  

 Na Inglaterra, embora a idade de início da responsabilidade penal esteja fixada aos 10 

anos, a privação de liberdade somente é admitida após os 15 anos de idade. Isto porque entre 

10 e 14 anos existe a categoria Child, e, de 14 a 18, Young Person, para a qual há a presunção 

de plena capacidade e a imposição de penas em quantidade diferenciada das penas aplicadas 

aos adultos. De 18 a 21 anos, há também atenuação das penas aplicadas
107

.  
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 A abordagem sensacionalista da violência da grande mídia empresarial coloca 

milhares de jovens como os grandes responsáveis pelo aumento da violência, servindo como 

um potente combustível simbólico para a difusão do medo e insegurança sociais. Assim, 

contribui decisivamente para a população clamar pela redução da maioridade penal, sendo um 

grande equivoco pensar que a resposta para sensação de insegurança venha por meio da 

intensificação punitiva, pois, se assim fosse, não devíamos mais nos sentir inseguros, pois as 

pesquisas mostram o aumento dos encarceramentos dos jovens.  

 Segundo Volpi (2010), a preocupação com a segurança é: 

[...] a fórmula mágica de “proteger a sociedade (entenda-se as pessoas e seu 

patrimônio) da violência produzida por desajustados sociais que precisam ser 

afastados do convívio social, recuperados e reincluídos” [...] Reconhecer no agressor 

um cidadão parece ser um exercício difícil, para alguns, inapropriado. (VOLPI, 

2010, p.9). 

 

Os dados estatísticos mostram que é equivocada a ideia de redução da maioridade 

penal como estratégia para reduzir a violência. Conforme já apresentamos nesse trabalho, 

cerca de 85% dos adolescentes em privação de liberdade cometeram delitos relacionados a 

tráfico de drogas e roubo. Juntos, homicídio e latrocínio representam 1,5 dos casos, ou seja, é 

pueril atribuir o aumento da violência no país aos adolescentes submetidos a medida 

socioeducativa da internação, desconsiderando um conjunto de outros fatores que fazem com 

que, a cada ano, tenhamos um índice mais elevado da violência. 

Muitos estudos no campo da criminologia e das ciências sociais têm evidenciado que 

não há uma relação direta de causalidade entre a adoção de soluções punitivas e repressivas e 

a diminuição dos índices de violência. No sentido contrário, no entanto, se observa que são as 

políticas sociais diversificadas e articuladas entre si que desempenham um papel importante 

na redução das taxas de criminalidade. 

Diante da espraiada sensação de insegurança, a população só encontra como resposta 

possível a intensificação por via punitiva, como mostra a enquete abaixo: 

Você concorda com as penas mais rígidas para adolescentes infratores? 

92,67% responderam que SIM, os menores de idade que cometem crimes devem receber 

penas de adulto. 

3,63% responderam que NÃO, menores de idade infratores devem ser orientados e receber 

penas alternativas. 

3,7% responderam que TANTO FAZ, nada vai mudar a violência no Brasil 

Total: 166.651 votos 

Fonte: CAMPANERUT (2013) 
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E, além disso, uma pesquisa realizada pela CNT (Confederação Nacional dos 

Transportes) em conjunto com o instituto MDA
108

, realizado com 2.010 pessoas, em 134 

municípios de 20 Estados, entre os dias 1º e 5 de junho de 2013, revelou que 92,7% dos 

brasileiros são a favor da redução da maioridade penal para 16 anos. Outros 6,3% são contra e 

0,9% não opinaram. 

 

Fonte: CAMPANERUT (2013) 

  

 Uma pesquisa realizada pela Datafolha, com 600 pessoas, na cidade de São Paulo, no 

dia 15 de abril de 2013, questiona sobre qual seria a idade mínima para uma pessoa ir para a 

cadeia, obtendo os seguintes resultados: 

 

Fonte: CAMPANERUT (2013) 
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uma equipe especializada em conhecimento e diagnóstico estratégico. São profissionais apaixonados por 

pesquisa e pelos resultados que elas proporcionam”. (MDA PESQUISAS. Minas Gerais. Disponível em: 

<http://site.mdapesquisa.com.br/> Acesso em: 31/08/2013) 

http://site.mdapesquisa.com.br/
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Na entrevista com os profissionais, questionamos quanto a redução da maioridade 

penal, e os mesmos ressaltaram que: 

Sou a favor que diminua. Primeiro ponto, se eu partir do princípio que um menino 

de 16 anos pode eleger quem vai dirigir um país é porque ele já tem consciência do 

que ele pode, ele conhece, ele sabe, porque ele não vai ter a pena, se não andar na 

linha? Acho que deveria ter uma pena de acordo com o delito que cometeu. Se tem 

16 anos e cometeu homicídio, tem que ser punido de acordo com esse crime, e se 

tem 16 anos traficou, é diferente. Não acho justo um menino que cometeu homicídio 

ficar apenas 3 anos no sistema. Por isso, acho que deve diminuir. Não acho que o 

sistema penal esteja preparado para receber esses meninos, mas que deveria criar 

alguma coisa separada, mas que eles cumpram a pena determinada para maiores de 

idade, pois eu acho inadmissível um menino que tem 16 anos fazer barbaridades e 

ficar 3 anos, isso quando fica, que normalmente não fica nem isso, são raros os que 

ficam 3 anos. (Agente Socioeducativo C) 

 

Sou a favor. Porque é necessário dar limites. O Brasil hoje não está preparado para 

isso, é necessário ter mais investimentos. Para retirar um adolescente do meio 

nocivo é necessário tirar a família toda, para fazer isso o Estado teria despesas 

enormes. Eu vejo que o Estado tem mais gastos lá na frente, mas para ele é 

preferível ter essa despesa. Eu acho que deveria reduzir para 16 anos, mas não jogar 

esse adolescente junto com os adultos, e, sim, em uma unidade especial para isso, 

mas que ele seja julgado igual a um adulto, um regime fechado, mas diferenciado de 

um presídio, e quando faz 18 anos não continua nessa unidade, vai para o presídio. 

O tráfico hoje está mais preparado que o Estado, ele vai chamar os adolescentes cada 

vez mais jovens... Antes de reduzir a maioridade penal, as instituições fechadas que 

vão receber esses adolescentes precisam se preparar durante um ano, as pessoas 

precisam ser preparadas, fazer cursos. (Agente Socioeducativo D) 

 

Eu sou completamente contra a redução da maioridade penal, eu não acredito que 

cadeia ao invés de socioeducação vai resolver alguma coisa, pelo contrário, eu acho 

que é punir o adolescente que na sua maioria é de família carente, sem antes ter dado 

uma oportunidade. Eu acredito que deva ter mais políticas públicas voltadas para 

juventude e não falar em redução da maioridade penal (Assistente Social A) 

Os fatores que geram a sensação de insegurança são múltiplos, mas tende-se a 

personificar a insegurança em determinado segmento populacional. Esse apelo de aumentar as 

penas ignora todo contexto histórico que crianças e adolescentes estão inseridos, todo o 

conjunto de determinações que levam um jovem a cometer um ato infracional, sua história de 

vida, a falta de acesso a políticas que garantam seus direitos, enfim, um conjunto de fatores 

(econômicos, sociais, políticos, culturais) que devem ser analisados juntos, pois determinam-

se reciprocamente. A sociedade é movida por fenômenos sociais que são complexos, ou seja, 

possuem múltiplas determinações e, por mais que aparentem ser simples, na verdade são 

complexos e possuem níveis diversos de interferência recíproca. 

Existem múltiplos fatores que explicam a decorrência de uma ação criminosa, não 

existe uma teoria geral. A pauperização produz uma situação de vulnerabilidade social, só que 

essa situação de vulnerabilidade não tem como única resposta possível o desenvolvimento de 

ações tipificadas como criminosas. Não devemos restringir os fatos de atuação do crime à 

favela, à pobreza e, desse modo, negligenciar uma série de variáveis que estão envolvidas, 
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pois se assim procedemos estaremos, ainda que involuntariamente, contribuindo para a 

manutenção do processo de seletividade. 

 Difundiu- se uma noção enviesada no Brasil de que o adolescente não se sujeita a 

praticamente nenhuma medida punitiva (a mídia sempre se incumbiu de desempenhar esse 

nefasto papel). Isso não condiz com a realidade. O ECA prevê medidas socioeducativas ao 

adolescente que comete ato infracional (conforme já vimos), e as medidas como a privação de 

liberdade e a semiliberdade nada mais significa que “prisão”, embora regida (corretamente) 

pelos princípios da brevidade e,  também, como última medida a ser adotada, mesmo que isso 

esteja longe de se efetivar, pois conforme pontuamos ao longo do trabalho, essas medidas 

estão dentro das mais utilizadas, revelando o predomínio punitivo do trato do Estado com a 

adolescência em situação de conflito com a lei.  

 Quando conhecemos, de fato, as instituições que aplicam medidas socioeducativas de 

privação de liberdade vemos que os adolescentes estão expostos a uma realidade bem 

diferente do que a população brasileira acredita (ou, pelo menos, atua como se acreditasse), 

esses adolescentes estão sujeitos a maus tratos, ficam trancados nos alojamentos na maioria 

do tempo e quando saem se deparam com uma estrutura física altamente precária, dentre 

outros problemas. 

 Os que defendem a redução da maioridade penal acreditam que os adolescentes em 

conflito com a lei cometem crimes porque não são suficientemente punidos, que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) é tolerante demais e, portanto, não cumpriria sua função de 

intimidar os jovens que pensam em transgredir a lei. Além disso, supõe-se que o número de 

crianças e adolescentes em situação de conflito com a lei esteja aumentando vertiginosamente, 

e que essa tendência só poderá ser revertida com a adoção de medidas repressivas.  

Alessandro Baratta trata bem essa ideia quando diz:  

A realidade prisional apresenta-se muito distante daquilo que é necessário para fazer 

cumprir as funções de ressocialização e os estudos dos efeitos da cadeia na vida 

criminal (atestam o alto índice de reincidência) têm invalidado amplamente a 

hipótese da ressocialização do delinqüente através da prisão.
109

  

 

 A tortura é hoje uma das ferramentas mais usadas por autoridades policiais brasileiras, 

no sistema carcerário adulto, sobretudo contra os mais pobres, sendo mais frequente quando 

acontece algum crime bárbaro, e a população almeja soluções rápidas. Diante disso, 

autoridades cometem torturas das mais variadas, como: espancamentos, asfixia com saco 

plástico, choques elétricos, coloca a cabeça do sujeito dentro do formigueiro, abusos sexuais, 
                                                           
109

 BARATTA, Alessandro. Ressocialização ou Controle Social: Uma abordagem crítica da "reintegração 

social" do sentenciado. Universidade de Saarland, Alemanha. Disponível em: 

<http://www.juareztavares.com/textos/baratta_ressocializacao.pdf> Acesso em: 16/08/2013. p.01 

http://www.juareztavares.com/textos/baratta_ressocializacao.pdf
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dentre outros, levando pessoas inocentes a confessarem crimes que não cometeram. É esse o 

sistema que a população apela para que os adolescentes maiores de 16 anos fiquem. É 

oportuno salientar que práticas de torturas também são comuns nas instituições de internação 

dos adolescentes em conflito com a lei, como a que aconteceu recentemente no estado do Rio 

de Janeiro, no Centro de Socioeducação Professor Antonio Carlos Gomes da Costa, onde 

seria prática recorrente algemar as jovens com as mãos para trás e presas para cima em uma 

janela e ainda práticas em que as meninas são algemadas nas pontas dos pés, com o corpo e os 

braços esticados e as mãos presas a uma estrutura alta, como árvores ou grade. Isso revela 

sem dúvida que são posições de tortura. 

 Parece que muitas pessoas que tendem a defender a redução, o fazem incentivadas 

pelo calor dos acontecimentos, com sede de vingança, sem ponderar sobre quais seriam as 

medidas mais adequadas para conter a criminalidade. 

São as políticas sociais que possuem real potencial para diminuir o envolvimento 

dos adolescentes com a violência.  É de conhecimento geral que as causas da 

violência como as desigualdades sociais, o racismo, a concentração de renda e a 

insuficiência das políticas públicas não se resolvem com a adoção de leis penais 

mais severas e sim exigem medidas capazes de romper com a banalização da 

violência e seu ciclo perverso. Tais medidas de natureza social, como a educação 

tem demonstrado sua potencialidade para diminuir a vulnerabilidade de centenas de 

adolescentes ao crime e à violência. (SPOSATO, 2007, p.13-14) 

 

 A questão, nos debates, sempre fica centrada na redução da maioridade penal ou no 

aumento do prazo de internação dos adolescentes em situação de conflito com a lei. Todavia, 

outros pontos que são essenciais não são colocados em debate, como, mais educação, lazer, 

cultura, qualidade de vida, moradia, melhor distribuição da renda, medidas que rompam com 

o ciclo de violência nas relações intersubjetivas dos adolescentes mais vulneráveis e, além 

disso, um sistema socioeducativo feito para todos, e não apenas um determinado segmento 

populacional. A reflexão que temos que fazer é por que não se respeita o mínimo que está 

previsto na lei, nem mesmo o mínimo de políticas básicas (saúde, educação, assistência, 

moradia, cultura, esporte e lazer). Depois que tudo isso for assegurado igualmente à todos, é 

bem possível que a redução da maioridade penal deixe de ser um clamor central da maioria de 

brasileiros e brasileiras.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao final deste percurso, considerando que foram analisados processos históricos e 

recentes, constatamos que há elementos para sustentar a principal caracterização desenvolvida 

ao longo desse trabalho: a de que estamos diante de práticas socioeducativas que não 

condizem com que está afirmado na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do 

adolescente e no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. 

 Vimos no capítulo 1 que a criminalização das drogas e a criminalização da juventude 

pobre são processos que fazem parte da realidade brasileira há muitos anos. Nessa direção, 

procuramos ressaltar que o processo de criminalização das drogas é perpassado por um 

mecanismo seletivo, que vai desde o momento da produção das normas, passa pela aplicação 

das mesmas, até chegar à execução penal, dirigido primordialmente contra os jovens 

pauperizados, negros e moradores das áreas urbanas periféricas. Nesse sentido, são 

necessárias transformações profundas para mudar esse cenário, que envolve o âmbito do 

direito, pois conforme analisamos, as próprias leis criam condições propicias para 

seletividade, e contribui para superlotar o sistema socioeducativo.  Podemos confirmar que o 

problema do sistema não é a droga em si, mas o controle de um segmento específico, 

localizado num quadrante restrito, que são analisados como "perigosos".   

 O capítulo 2 dedicou-se à reconstrução de passos decisivos do tratamento do Estado 

brasileiro à infância e adolescência. Vimos que, em 1923, foi criado o Juizado de Menores; 

em 1927, o primeiro Código de Menores; em 1979, o segundo Código de Menores. Tanto o 

Juizado quanto ambas as legislações legitimavam a intervenção do Estado nas famílias 

enquadradas na condição de pobreza. Tudo se encaixa na criminalização do adolescente 

pobre, seja na criação das instituições como, o Serviço de Atendimento ao Menor (SAM), 

criado em 1942, seja na criação, em 1964, da FUNABEM, onde a questão da juventude pobre 

se relaciona à doutrina de Segurança Nacional e defesa do Estado. Com o advento do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, analisamos que ocorreu um avanço legislativo e normativo, mas 

muito ainda a ser implementado e transformado. O Estatuto coloca a criança e o adolescente 

como sujeitos de direito e deveres, mas muitos desses direitos são obstruídos, cotidianamente. 

Conforme procuramos desenvolver no trabalho, a partir de uma apreensão dialética da 

realidade, essa desobstrução requer ações diversificadas e concatenadas no âmbito interno, 

que precisam se relacionar com um processo de transformação estrutural da sociedade 

brasileira, com participação popular intensa. Trata-se de fomentarmos e relacionarmos 

reforma urbana, reforma agrária, reforma educacional, integralização do SUS, etc. com 
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reformulação profunda do sistema socioeducativo, no sentido da desconstrução da 

centralidade punitiva. 

 No campo da gestão, a partir do princípio da democratização da coisa pública, o ECA 

se diferenciou profundamente das outras legislações, introduzindo a participação popular nas 

questões referentes à infância e a adolescência, ou seja, espaços de debates, onde a população 

se sinta convidada a participar. Essa participação foi institucionalizada por meio dos 

Conselhos de Direitos das Crianças e dos Adolescentes e dos Conselhos Tutelares. Porém, o 

que temos atualmente são espaços perpassados por princípios moralizantes e autoritários e, 

por muitas vezes, desconhecidos pela população. E, além disso, na “correria” do dia a dia, 

onde os sujeitos encontram-se absorvidos pela necessidade econômica de venda da força de 

trabalho (em geral, em condições desfavoráveis ao desenvolvimento da criatividade e do 

espírito crítico), a participação nesses espaços é um grande desafio e, muitas vezes, vem se 

configurando como uma "participação tutelada". 

 Apresentamos no capítulo 3 as unidades de internação no Brasil, questionando se as 

mesmas vêm proporcionando uma ressocialização ou contenção punitiva. Através de alguns 

dados estatísticos, verificamos que a medida de privação de liberdade vem aumentando a cada 

ano, e a estrutura física de algumas unidades mantêm-se totalmente precária, fazendo o 

adolescente conviver em ambientes degradantes, que nada condiz com as prescrições da 

Constituição Federal, ECA e SINASE. Várias são as denúncias de maus tratos e torturas 

nessas unidades, além da superlotação, que prejudica um atendimento de qualidade, e do 

número reduzido de profissionais. Portanto, hoje podemos afirmar que o sistema 

socioeducativo está mais voltado para uma perspectiva calcada na contenção punitiva, do que 

para uma ressocialização. 

O trabalho do assistente social, como apresentado no capítulo 4, é muitas vezes 

realizado do ponto de vista da instituição, em que o profissional tem sua autonomia 

reduzidíssima, prejudicando intensamente iniciativas propositivas e criativas. Existem aqueles 

profissionais que discordam desse padrão, mesmo em uma realidade de trabalho carente de 

espaços para debates, e que procuram fazer de seu exercício profissional algo que não fique 

no imediatismo e contribua para ultrapassar essa dinâmica punitiva das instituições. Conforme 

apresentamos, o trabalho profissional do assistente social está inserido numa realidade 

complexa. Portanto, o trabalho profissional deve se constituir por meio de múltiplas 

determinações, tais como: a análise contínua e atualizada da realidade social; o 

reconhecimento do caráter histórico e social presente no exercício profissional; as 

competências articuladas no campo teórico‐metodológico, técnico‐operativo e ético‐político. 
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Tudo isso torna-se um dos desafios vivenciados pelos assistentes sociais que compartilham 

desta matriz. Mas, é importante buscar mediações analíticas capazes de dar conta da 

complexidade dos fenômenos sociais encontrados no cotidiano do trabalho profissional, e, no 

momento de intervir na realidade do usuário, esse conjunto de competências torna-se 

primordial, sendo necessário um cuidado do assistente social para que seu trabalho não possa 

ser transformado em mera execução rotineira, favorecendo apenas um atendimento pontual. 

 No capítulo 5, trazemos algumas análises da importância de dizer não à redução da 

maioridade penal, defendida pelos setores políticos conservadores da sociedade brasileira, 

insistentemente. Essa defesa encontra eco no senso comum, muito marcado pela influência 

das abordagens sensacionalistas e oportunistas da violência urbana veiculadas pela grande 

mídia e pela dificuldade de se consolidar uma práxis, efetivamente transformadora, baseada 

na mobilização e organização popular.  

 Em suma, é preciso reforçar os espaços de resistência e de esperança, para retomamos 

o caminho das transformações estruturais da sociedade brasileira, que só poderá ser alcançado 

com ampla e continuada mobilização e organização popular.  

Esse trabalho representa um ponto de partida para novas inquietações no que se refere 

à assustadora realidade do sistema socioeducativo. Fazer com que os direitos, tão duramente 

conquistados no plano normativo, sejam efetivados no cotidiano de crianças e adolescentes, e 

participar politicamente da sociedade com vistas a construir um sistema socioeducativo que se 

paute menos pelo encarceramento e mais a garantia de direitos é o que almejamos.   

 

“De tudo ficaram três coisas:  

a certeza de que estamos sempre começando... 

 a certeza de que é preciso continuar...  

a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar...  

Portanto devemos  

Fazer da interrupção um caminho novo...  

da queda um passo de dança...  

do medo, uma escada...  

do sonho, uma ponte..”.  

 

De tudo, ficaram três coisas por Fernando Sabino 
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ANEXOS 

ANEXO I. TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa com a aluna Michele 

Marabotti da Silva Laranja, estudante do 9º período do Curso de Serviço Social da UFF – 

Polo de Rio das Ostras. Esta pesquisa é parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso, 

que será apresentado como um dos requisitos para conclusão da graduação em Serviço Social. 

Esta pesquisa está sendo orientado pelo Prof. Felipe Brito – e-mail felibrito@bol.com.br, que 

está à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

Sua participação consciente, voluntária e livre é fundamental para o desenvolvimento 

desta pesquisa.  

Ao aceitar participar você será convidada a fornecer informações sobre alguns 

aspectos do seu trabalho profissional no DEGASE. Estas informações serão coletadas através 

de uma entrevista semiestruturada que será gravada.  

A utilização do gravador tem por objetivo garantir a fidelidade das informações 

fornecidas por você e facilitar a coleta de dados para a pesquisa. Durante a realização da 

entrevista, se julgar necessário, você tem o direito de solicitar a interrupção da gravação.  

Ao aceitar participar, você deve assinar este termo de consentimento, juntamente com 

a entrevistadora, termo do qual você terá uma cópia.  

                                                                            Agradecemos sua colaboração. 

 

CONSENTIMENTO 

 

Eu _____________________________________________________, declaro que li 

as considerações feitas no Termo de Consentimento e concordo em fornecer as informações 

solicitadas através de uma entrevista que será gravada. 

 

Rio de Janeiro/RJ, _____/ _____/ _____. 

                                                                          ________________________________ 

                                                                                                                       Entrevistada 

                                                                           ________________________________ 

                                                                                                                   Entrevistadora 
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ANEXO II. GRÁFICOS E TABELAS DO PERFIL DOS ADOLESCENTES QUE 

CUMPREM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE NO CRIAAD 

MACAÉ 

 

Tabela: 01 

 

COMARCA INFRAÇÃO COMETIDA 

Cidade  

  

CABO FRIO 3 

CAMPOS DOS GOYTACAZES 1 

ITABORAÍ 1 

ITALVA 1 

ITAPERUNA 6 

MACAÉ 57 

RIO DAS OSTRAS 10 

SÃO PEDRO DA ALDEIA 1 

SILVA JARDIM 5 

Total 85 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 01 
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Tabela: 02 

 

SEXO 

Sexo  

  

MASCULINO 81 

FEMININO 4 

  

Total 85 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 02 
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Tabela: 03 

 

IDADE INFRAÇÃO COMETIDA 

Idade  

  

Anos 13 1 

Anos 14 3 

Anos 15 9 

Anos 16 28 

Anos 17 27 

Anos 18 14 

Anos 19 3 

Total 85 

 

 

Gráfico: 03 
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Tabela: 04 

 

REINCIDÊNCIA 

Reincidência  

  

Sim 29 

Não 56 

  

Total 85 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 04 
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Tabela: 05 

 

GRAU DE INSTRUÇÃO 

Grau de Instrução 

1º E.F. 1 

3º E. F. 3 

4º E. F. 9 

5º E. F. 7 

6º E. F. 27 

7º E. F. 19 

8º E. F. 11 

9º E. F. 

1º E. M. 

3 

5 

Total 85 

 

 

 

Gráfico: 05 
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Tabela: 06 

 

POSSUI FILHOS: 

Possui filhos  

  

Sim 6 

Não 79 

  

Total 85 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 06 
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Tabela: 07 

RESIDE COM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 07 

 

 

 

 

 

 

 

Reside com  

  

Pai 11 

Mãe 42 

Irmão e/ou Irmã 5 

Abrigo 2 

Avó 4 

Companheira 4 

Pais  11 

Tia 5 

Outros 1 

  

Total 85 
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Tabela: 08 

 

MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 08 

 

 

 

Município de Residência  

  

BÚZIOS 1 

CABO FRIO 2 

CARAPEBUS 3 

C. DE MACABU 1 

ITABORAÍ 1 

ITALVA 1 

ITAPERUNA 7 

MACAÉ 54 

RIO DAS OSTRAS 9 

SÃO PEDRO DA ALDEIA 1 

SILVA JARDIM 5 

  

Total 85 
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Tabela: 09 

 

MEMBROS DA FAMÍLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 09 

 

 

 

 

 

 

Membros da Família  

  

2 Membros 5 

3 Membros 14 

4 Membros 25 

5 Membros 16 

6 Membros 10 

7 Membros 3 

8 Membros 1 

9 Membros 1 

Não Sabe 10 

  

Total 85 
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Tabela: 10 

 

TOTAL DA RENDA FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 10 

 

 

 

 

 

Renda Familiar  

  

> de 1 Salário 2 

1 Salário 9 

1 a 2 Salários 19 

2 Salários 3 

1 a 3 Salários 1 

2 a 3 Salários 18 

3 Salários 3 

3 a 4 Salários 4 

4 a 5 Salários 3 

8 a 9 Salários 2 

Não Sabem 21 

  

Total 85 
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Tabela: 11 

 

RAÇA/ETNIA  

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 11 

 

 

 

 

 

 

 

Raça/Etnia  

  

Branca 26 

Negra 34 

Parda 25 

  

Total 85 
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Tabela: 12 

 

ATO INFRACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: 12 

 

 

 

 

 

 

Ato Infracional  

  

Artigo 33 47 

Artigo 35 3 

Artigo121 6 

Artigo 155 1 

Artigo 157 20 

Artigo 213 3 

Artigo 214 2 

12 a 18 Lei 10. 823 1 

Artigo 33/35 2 

  

Total 85 
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ANEXO III- ROTEIROS DAS ENTREVISTAS COM PROFISSIONAIS QUE ATUAM 

NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

ROTEIRO DOS ASSISTENTES SOCIAIS 

 

1- Tempo de atuação no sistema socioeducativo. Faça um breve relato das unidades que já 

atuou. 

 

2- Descreva seu cotidiano de trabalho (ações profissionais).  

 

3- Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, a FUNABEM foi 

extinta, dando lugar a FCBIA (Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência), 

que foi substituída pelo DEGASE. Poderia fazer um breve diagnóstico das mudanças e 

continuidades. 

 

4- Em sua opinião, o DEGASE oferece condições para que o ECA/SINASE sejam realmente 

efetivados no cotidiano dos adolescentes? 

 

5- Em relação a estrutura física da unidade  está respeitando os direitos humanos e a condição 

de sujeito em desenvolvimento dos adolescentes? 

 

6- Qual é o objetivo do trabalho do assistente social na instituição que atua? Comente: 

 

7- Existem desafios e limites para o trabalho do assistente social? Comente:  

 

8- Existem possibilidades de superação dos desafios e dos limites para o seu trabalho? 

Comente: 

 

9- Você considera seu trabalho um trabalho livre e criativo? Por quê?  

 

10- Existe autonomia no seu trabalho? Comente: 

 



147 

 

11- Em sua opinião existe conflito/divergência e/ou semelhança entre as ações e o objetivo 

determinados pelo DEGASE em contrapartida ao seu Código de Ética Profissional e ao ECA? 

Explique: 

 

12- Desenvolva sua opinião sobre a medida socioeducativa de internação: 

 

13- Qual sua opinião sobre o PIA (Plano de Atendimento Individual)?   

 

14- Mesmo depois de tantos anos da promulgação do ECA, existe uma visão de que os 

adolescentes precisam ser punidos. Qual a contribuição do DEGASE para desconstruir essa 

visão? 

 

15- Você recebe muitas denúncias de maus tratos? Quando acontece alguma denúncia, qual a 

posição da instituição?  

 

16- Faça um breve relato do cotidiano dos(a) adolescentes dentro da instituição. (Atividades 

desenvolvidas se são suficientes, etc). 

 

17- Faça uma breve análise do perfil do(a) adolescente que está na instituição.  

 

18- Quantos adolescentes têm hoje na instituição? Qual a capacidade da instituição? Existe 

caso de superlotação? Se sim, quais as medidas desenvolvidas pela instituição para que isso 

não prejudique o atendimento? 

 

19- Existe um trabalho interdisciplinar? Qual importância na sua atuação? 

 

20 - Fazendo uma reflexão sobre sua trajetória, comente a existência de expectativas: iniciais, 

das presentes e para o futuro na sua atuação profissional no DEGASE. 

 

21- É realizado algum atendimento às famílias dos adolescentes, existem demandas dos 

mesmos? 

 

22- Quantas capacitações você já participou ao longo de seu trabalho? Comente se há 

importância, efetividade e/ou dificuldades nesta capacitação. 
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23- Na sua atuação profissional você segue algum referencial teórico-metodológico? 

Comente: 

 

24- Você acha possível a construção de um sistema socioeducativo para além da punição? 

Como o assistente social pode contribuir para isso? 

 

25- Um dos princípios fundamentais do Código de Ética profissional do assistente social 

pressupõe a defesa intransigente dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e autoritarismo, 

neste sentido, seu trabalho vem sendo realizado nessa perspectiva? 

 

26- Qual sua opinião em relação à redução da maioridade penal? 

 

27- Existem ações que você considera específicas para Serviço Social no DEGASE? Quais? 

São de fato executadas apenas pelo Serviço Social? Por quê? 

 

28- Existem fatores positivos do DEGASE para o trabalho do Assistente Social? Explique: 

 

29- Comente alguns aspectos que foram marcantes, positivos e/ou negativos, na sua trajetória 

profissional no DEGASE. 
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ENTREVISTA COM DIRETOR DE UMA UNIDADE DE SEMILIBERDADE - 

CRIAAD  

 

1- Tempo de atuação no sistema socioeducativo?  

 

2- Comente sobre a trajetória institucional (mudanças, continuidades, melhorias, problemas, 

marcos importantes, expectativas e outros comentários).  

 

3- Qual o objetivo da unidade? Comentários: 

 

4- Comente sobre a estrutura da unidade. 

 

5- Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, a FUNABEM foi 

extinta, dando lugar a FCBIA (Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência), 

que foi substituída pelo DEGASE. Para você, após essa mudança, houve alteração na 

dinâmica institucional? Existem continuidades? 

 

6- Como vem sendo realizada a capacitação dos profissionais que atuam na unidade? 

 

7- Como você avalia a relação dos agentes socioeducativos com os adolescentes. 

 

8- Desenvolva sua opinião sobre a medida socioeducativa de semiliberdade: 

 

9- Quais oficinas que a instituição oferece aos adolescentes? 

 

10- Quais estratégias para que a lotação não prejudique o atendimento? 
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ROTEIRO DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS 

 

1- Há quanto tempo você trabalha no sistema socioeducativo?  

 

2- Como você avalia a sua relação com os adolescentes? 

 

3- Qual o maior desafio para seu trabalho? 

 

4- As capacitações oferecidas são suficientes?  

 

5- Você acha possível a construção de um sistema socioeducativo diferente do que é hoje? 

Qual seria sua contribuição para isso? 

 

6- É necessário, em sua opinião, que os adolescentes fiquem "trancados" nos alojamentos? 

 

7- Acontecem muitas rebeliões na instituição? Quando acontece, qual o procedimento adotado 

pela instituição? 

 

8- Em sua opinião, os profissionais da instituição trabalham na perspectiva de punir os 

adolescentes ou de reeducar conforme sinaliza o SINASE? 

 

9- Já aconteceram casos de maus tratos (físico e verbal) dos agentes socioeducativos aos 

adolescentes?  

 

10- Em sua opinião, os adolescentes que chegam à instituição, vão alcançar o objetivo 

proposto pelo SINASE? Como seu trabalho pode contribuir? 

 

12- Qual sua opinião em relação a redução da maioridade penal?  

 

13- Vemos diante de um contexto histórico, que os agentes são vistos pelos adolescentes 

como "inimigo", qual sua atitude para desconstruir isso? 

 

14- Comente sobre sua rotina na instituição? 
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15- Você atuou ainda quando tínhamos a FEBEM/FUNABEM, você acha que o DEGASE 

trouxe transformações no sistema socioeducativo? 

 

16- Levando em consideração o tempo que você atua no sistema socioeducativo, qual é o 

perfil do adolescente que realmente permanece no sistema socioeducativo? 

 

 

 

 


