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RESUMO  

 
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de levantamento 

empírico sobre a questão dos determinantes do ato infracional cometido por crianças 

e adolescentes. O referido levantamento de dados foi realizado em três instituições 

do município de Caçador – SC, as quais são responsáveis pelo atendimento aos 

autores de atos infracionais, sendo elas: Centro de Referência Especializado de 

Assistencia Social (CREAS), responsável pelas medidas socioeducativas de 

liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, Associação Esporte 

Clube Flamengo (AFHAGO), sendo a unidade de atendimento socioeducativo de 

semiliberdade, e Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório (CASEP), 

atendendo adolescentes que recebem a medida socioeducativa de internação 

provisória.  Tal pesquisa destaca ainda assuntos históricos relevantes com relação à 

criança e ao adolescente, fazendo a ligação da temática com o trabalho do Serviço 

Social, que intervém com as mais variadas expressões da “Questão Social”, além de 

apontar algumas pistas sobre os determinantes para a prática do ato infracional com 

base na pesquisa bibliográfica realizada. 

 

Palavras chave: Ato infracional; Determinantes; Serviço Social.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

           Ato infracional é um tema contemporâneo que ilustra os cenários cotidianos 

de uma sociedade capitalista preocupada com o lucro e a exploração dos sujeitos 

sociais. Esta mesma sociedade que se configura capitalista, desde a Revolução 

Industrial ocorrida na Europa, contribui para que a profissão de serviço social surja, 

porém a mesma explora e exclui, deixando de lado a preocupação com as pessoas 

que são excluídas desse meio, tendo seus direitos sociais negados. Ao se deparar 

com os direitos negados, as pessoas que se encontram a margem da sociedade 

buscam de diversas formas os meios mínimos necessários para a sobrevivência. 

             A sociedade atual, erigida sob o modo de produção capitalista, produz 

profundas desigualdades sociais e injustiças que afetam profundamente crianças e 

adolescentes, principalmente àquelas provenientes das classes trabalhadoras 

pobres. 

            No Brasil atual verifica-se o aprofundamento de uma crise estrutural e 

política que vem ocasionado sérios problemas na estrutura social com o desmonte 

de direitos sociais adquiridos pela Constituição Federal de 1988. Constata-se o 

refreamento das políticas sociais em todos os âmbitos: educação, saúde, entre 

outros, que afetam principalmente as famílias mais pobres que se veem 

desamparadas pelo Estado. As crianças e adolescentes pobres, por consequência, 

ficam à mercê dos riscos sociais e da violência provocada. 

            O ato infracional vem se mostrando um tema polêmico, porque a maioria das 

pessoas desconhece o amplo sistema de garantias do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e acredita que o adolescente autor de ato infracional, por ser 

inimputável, acaba não sendo responsabilizado pelos seus atos, o que não é 

verdade, uma vez que a responsabilização penal do adolescente se dá através das 

medidas socioeducativas. 

        Deve-se reconhecer que os direitos sociais são efetivados por meio de Políticas 

Públicas, que se materializam pela ação de gestores e governantes.  No Brasil, é 

muito recente a proteção a crianças e adolescentes. Sob a vigência do Código Penal 

de 1890, prevalece a inimputabilidade dos menores de nove anos; o princípio do 

discernimento para o menor de 14 anos entra em vigor; os maiores de 9 e menores 

de 14 ficam submetidos a um regime educativo e disciplinar, e os incluídos na faixa 

entre 14 e 21 anos são beneficiados com atenuantes. Embora a criação de prisões 

especiais tenha sido cogitada, as crianças continuavam em delegacias e prisões 
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comuns. A urgência em intervir, educando ou corrigindo os “menores” passa a ser 

fundamental, e a virada do século é marcada pela intervenção do poder público na 

elaboração de ações voltadas para o atendimento, realizado quase que 

exclusivamente pela iniciativa privada até aquele momento. 

           É no início do século XX que começa a haver uma preocupação com leis 

destinadas a este segmento. Uma destas leis – Lei 4242, de 5/01/1921 – altera o 

Código de 1890: o princípio da inimputabilidade tem a faixa etária ampliada para a 

idade de 14 anos, o processo especial passa a vigorar para aqueles entre 14 e 18, e 

os atenuantes são mantidos para a idade entre 18 e 21 anos. 

 O ato infracional é considerado segundo o Estatuto da Criança e Adolescente 

- Lei nº 8.069/1990 Art. 103 - como a conduta descrita como crime ou contravenção 

penal, praticados por adolescentes. Deve-se ressaltar que são considerados 

adolescentes, ainda segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

aquelas pessoas com idade entre doze e dezoito anos de idade. 

 O tema discutido aqui, tem em sua motivação aprofundar, por meio da 

literatura, os determinantes para a prática do ato infracional, e consequentemente 

conhecer um pouco mais sobre as legislações e o trabalho desafiador do Serviço 

Social diante essa demanda presente na sociedade.  

 É visível atualmente o crescimento de adolescentes praticando ato infracional 

e em cumprimento de medidas socioeducativas, sendo que estas não têm como 

objetivo a punição dos adolescentes, mas são vistas como uma forma de fornecer 

subsídios para superar as fragilidades determinantes para que a prática infracional 

ocorresse.  

            É relevante entender que ao cometer ato infracional, muitas vezes o 

adolescente é julgado e sofre preconceito por parte da sociedade em que está 

inserido, o que acaba por tornar o trabalho do assistente social mais difícil e 

desafiador. O assistente social, diante disso, além de trabalhar com as famílias, 

deve desenvolver um trabalho em rede para que todas as formas de preconceitos 

sejam eliminadas, conforme prevê o código de ética do Serviço Social.  

           Diante destas colocações nos perguntamos: O que é ato infracional? Quais 

os tipos de ato infracional mais comuns? Quais os determinantes para a prática do 

ato infracional? Quais as medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes que 

cometem ato infracional? Onde são atendidos os adolescentes que praticaram ato 

infracional? 
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            O problema apontado neste trabalho  é: Quais os determinantes que incidem 

na prática do ato infracional apontados na literatura? 

            Como objetivo geral nos propomos a apontar e analisar os determinantes 

apontados na literatura para a prática do ato infracional. 

            Como objetivos específicos elencamos: 

· Descrever o que é ato infracional; 

· Pesquisar na literatura disponível sobre ato infracional, quais os 

determinantes para esta prática; 

· Apresentar as legislações relacionados ao tema: Constituição Federativa 

do Brasil de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente, Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducatvo (SINASE) entre outras; 

· Analisar o contexto histórico (método punitivo/ socioeducativo) do ato 

infracional; 

· Contribuir no desenvolvimento de ações que previnam a prática do ato 

infracional. 

 O primeiro capítulo deste trabalho enfoca o caminho da construção dos 

direitos da infância e da juventude, tendo como base o percurso histórico do 

atendimento ao adolescente autor de ato infracional no Brasil. Diante da proposta, 

trabalha-se a nova concepção de doutrina de proteção integral que começa a ser 

pensanda com a promulgação da CF de 1988, e ganha força com a criação do ECA. 

Dando continuidade no que diz respeito ao tratamento dado ao adolescente autor de 

ato infracional, o ECA conceitua o ato infracional e apresenta as MSE como forma 

de atendimento ao adolescente com base na doutrina de proteção integral, além de 

estabelecer a criação do Conselho Tutelar, os Conselhos de Direitos e apontar 

caminhos que contribuiram para a criação do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) e ainda fala sobre a criança e adolescente no Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS).    

 No segundo capítulo, trabalha-se os aspectos determinantes que influenciam 

o ato infracional tendo em vista a miséria estrutural, a sociedade capitalista, a 

desigualdade social, a concepção de família e a situação de vulnerabilidade social, 

além de apontar as problemáticas sociais emergentes. Para melhorar o 

entendimento sobre quem é esse adolescente, busca-se por meio de documentos 

publicados fazer uma análise em nível de Brasil para saber mais sobre o 

adolescente brasileiro autor de ato infracional. Dados oficiais sobre a situação dos 
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jovens no Brasil e no município de Caçador - SC foram levantados para embasar o 

apontamento dos determinantes para a prática do ato infracional. 

 Finalmente o terceiro e último capítulo fala sobre as possíveis contribuições 

do Serviço Social na questão do ato infracional, para tanto foi necessário relembrar 

quais as atribuições do assistente social, sem esquecer o quão desafiador é o seu 

trabalho, pois, inserir-se na realidade com o objetivo de transformá-la não é uma 

tarefa fácil.    
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2 O CAMINHO DA CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE NO BRASIL 

 

 A construção dos direitos da infância e da juventude no Brasil foi um processo 

que estendeu-se por longos anos até a construção da Constituição Federal de 1988, 

que foi o marco no rompimento com o pensamento conservador, no qual crianças e 

adolescentes eram tratados de forma punitiva visando a correção daqueles que se 

encontravam em situação irregular.  

 O presente capítulo trata primeiramente sobre os aspectos históricos no 

atendimento do adolescente autor de ato infracional no Brasil, para entender a 

evolução nesse atendimento. Outro ponto a ser discutido é a nova concepção de 

doutrinidade da proteção integral que passa a ser empregada com a Constituição 

Federal de 88, e segue se efetivando por meio de políticas sociais públicas até 

chegar na construção do Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual atribui novos 

direitos e deveres às crianças e adolescentes, além de normatizar a criação do 

Conselho Tutelar como órgão de proteção, bem como a criação dos conselhos de 

direitos. O ECA também oferece um novo tratamento para autores de atos 

infracionais, por meio da criação das medidas socioeducativas. Ainda neste capítulo 

será trabalhado a criança e adolescente no SUAS. 

 O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, é referenciado em um 

dos itens desse capítulo como marco importante no atendimento de autores de atos 

infracionais.  

 

 2.1 O PERCURSO HISTÓRICO DO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE AUTOR 

DE ATO INFRACIONAL NO BRASIL 

 

 No Brasil o atendimento e atenção às crianças e adolescentes surge com a 

iniciativa da Igreja Católica, por meio de instituições caritativas. Uma das primeiras 

instituições que surgem são as Santas Casas de Misericórdia. Estas realizavam 

ações voltadas aos doentes, pobres, órfãos entre outros. Para desenvolver tal 

trabalho, utilizava-se um sistema chamado de Roda dos Expostos1. 

                                                      

1
 A roda dos expostos ou roda dos enjeitados consistia num mecanismo utilizado para abandonar 

(expor ou enjeitar na linguagem da época) recém-nascidos que ficavam ao cuidado de instituições 
de caridade. O mecanismo, em forma de tambor ou portinhola giratória, embutido numa parede, era 
construído de tal forma que aquele que expunha a criança não era visto por aquele que a recebia. 
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A Roda dos expostos, cuja sua origem é italiana, tinha o objetivo de 
amparar as crianças e recolher donativos, como também atendia àquelas 
famílias oriundas de famílias ricas, que precisavam esconder os filhos 
nascidos for do casamento, ou seja, vitimas de abandono moral (CONANDA 
apud SANTOS; SILVA, 2017, p. 3).  
 

 Vale ressaltar ainda que as Santas Casas de Misericórdia tinham caráter 

hospitalar-assistencial. 

 Com a abolição da escravatura no final do século XIX, pode-se dizer que o 

aspecto jurídico não apresentou avanços no que diz respeito às condições de vida 

das crianças e adolescentes.  

 

“Sob a vigência do Código Penal de 1890, prevalece a inimputabilidade dos 
menores de nove anos; o principio do discernimento para o menor de 14 
anos entra em vigor; os maiores de 9 e menores de 14 ficam submetidos a 
um regime educativo e disciplinar, e os incluídos na faixa entre 14 e 21 anos 
são beneficiados com atenuantes. Embora a criação de prisões especiais 
tenha sido cogitada, as crianças continuavam em delegacias e prisões 
comuns” (DIAS, 2009, p. 34). 
 

 É de suma importância destacar que no final do século XIX e início do século 

XX, houve um aumento significativo da população brasileira. 

 

Entre o final do século XIX e início do século XX, na passagem da 
Monarquia para República, ocorreu um fenômeno de explosão demográfica 
no Brasil. O número de habitantes triplicou, passando de 10 para 30 
milhões, Essa passagem foi extremamente importante para a história da 
legislação brasileira em relação à criança. As pessoas com menos de 19 
anos de idade representavam 51% da população (CONANDA apud 
SANTOS; SILVA, 2017, p. 3). 
 

No início do século XX, em especial nas duas primeiras décadas, a infância e 

adolescência são vistas com mais atenção. Em 1922, surge o primeiro 

estabelecimento público localizado no Rio de Janeiro com o objetivo de oferecer 

mais atenção às crianças e adolescentes. 

 Em 1927, Mello Mattos, Juíz de Menores, elabora a primeira legislação 

específica na área da infância e adolescência, o então chamado Código de 

Menores. Porém o Código de Menores foi criado para atender as crianças e 

adolescentes que se encontravam em “Situação Irregular”, termo usado para referir-

se aos abandonados, considerados delinquentes, que tivessem idade inferior a 18 

                                                                                                                                                                      
Esse modelo de acolhimento ganhou inúmeros adeptos por toda a Europa, principalmente a católica, 
a partir do século XVI. 
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anos, independente de gênero. Tal código apresentava caráter centralizador e 

autoritário, sendo elaborado apenas no âmbito dos conhecimentos jurídicos, sem 

que a sociedade fosse convidada a participar de forma direta. 

 O golpe militar de 1937 chega cessando os direitos civis e políticos 

conquistados até o momento. Neste período ocorre a criação do Serviço de 

Assistência ao Menor (SAM), e também passa a ser obrigatório o ensino básico aos 

jovens. 

 O Serviço de Assistência ao Menor (SAM) era constituído por internatos, 

reformatórios e casa de correção para jovens infratores. 

 

A Doutrina de Correção e Repressão, presente no Código de Menores, e a 
proposta de centralização da assistência ao “menor” nortearam a 
implantação do Serviço de Atendimento ao Menor (1941), tendo como 
objetivos o combate à criminalidade, o tratamento dos “desvalidos” e 
“infratores” e sua recuperação da “delinquência” em todo o território 
nacional. Vale ressaltar que, embora a execução do atendimento já não 
fosse privilégio da alçada jurídica, o SAM nasce subordinado ao Ministério 
da Justiça e a função de fiscalizar o regime disciplinar e educativo dos 
internatos, de acordo com a legislação vigente, continua tarefa dos juízes 
(FALEIROS  apud DIAS, 2009, p. 38).  
 

No período de 1964 até o início dos anos 80, mais uma vez na história do 

país, o regime militar ditatorial toma conta do cenário brasileiro e consequentemente 

cerceando novamente os direitos dos cidadãos. Durante esse período, o Brasil 

passa por um crescimento econômico acelerado, porém, ocorre neste mesmo 

momento um acirramento das desigualdades sociais. Ainda nesse cenário de 

contradições, a infância e a juventude foram contempladas por duas legislações 

consideradas significativas, são elas: Política Nacional do Bem-Estar do Menor e o 

Código de Menores, ambos tendo como foco de intervenção apenas uma parte das 

crianças e adolescentes, os quais teriam necessariamente se encontrar em situação 

de pobreza ou em outras condições se caracterizando assim como “Situação 

Irregular”. 

De acordo com essa teoria, a criança e o adolescente interessavam ao 
mundo do Direito quando em situação reveladora de patologia social, por 
isso entendendo-se situações de abandono, carência, de vitimização e de 
infração penal. Essa teoria, portanto, pressupunha uma visão estreita de 
ordem social, como sendo uma totalidade articulada de ações integradas 
entre si, incompatível com a desobediência civil, com os comportamentos 
“desviantes” às normas julgadas dominantes e universais para todos os 
cidadãos, independentemente de suas diferenças sociais e culturais 
(ADORNO apud TEJADAS, 2005, p. 40).    
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 Neste momento da história, as crianças e adolescentes eram tratados de 

forma igual pela legislação, ou seja, não importava se a criança ou adolescente era 

apenas pobre ou havia cometido algum ato infracional, importava que de alguma 

forma todos se encontrassem em situação irregular e eram submetidos a 

internações em internatos, ou instituições de reclusão, as quais se localizavam 

afastadas dos centros urbanos. Essas internações tinham o objetivo de reeducar, 

reformar e ressocializar os menores para que fossem devolvidos à sociedade, pois a 

família e o meio eram vistos como incapazes em realizar tal tarefa. 

 Por meio da Política Nacional do Bem-Estar do Menor (PNBEM), foi criada 

Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) e as Fundações Estaduais 

de Bem-Estar do Menor (FEBEM’s), e no ano de 1970, movimentos começam a 

surgir baseados em questionamentos com relação aos modelos impostos até então, 

os quais tinham caráter correcional-repressivo e assistencialista, empenhados na 

busca de uma perspectiva educacional no trabalho com crianças e adolescentes. 

 

A princípio, a FUNABEM foi planejada não para ter contato direto com o 
menor, mas, sim, para planejar, assistir, financeiramente e com pessoal, as 
entidades do Estado, Municípios e entidades particulares que se 
encarregam do atendimento direto dos menores em processo de 
marginalização (LIBERATI apud PINZIGHER, 2012, p. 23). 
 

 Na década de 1980 enquanto o Brasil apresentava um congelamento no que 

diz respeito ao crescimento econômico, ocorrem avanços significativos no que tange 

o desenvolvimento dos direitos políticos, sociais e civis, favorecendo avanços na 

evolução de conquistas nos direitos da infância e juventude. O que antes era 

“Situação Irregular” passa a ser alvo de críticas e de lutas a favor da defesa e 

garantia dos direitos das crianças e adolescentes. E graças as críticas, logo mais em 

88 com a construção da Constituição Federativa do Brasil, também conhecida por 

Constituição Cidadã, que as crianças e adolescentes passam a ter maior visibilidade 

e passam a ter seus direitos garantidos. 

  

2.2 A NOVA CONCEPÇÃO DE DOUTRINA DE PROTEÇÃO INTEGRAL 

  

A “Situação Irregular” que definia a condição de crianças e adolescentes 

“desajustados” do meio, passa por um processo de críticas, isso impulsiona uma 

mobilização em busca dos direitos das crianças e adolescentes, que começa a 

ganhar força na década de 1980, com o esgotamento da ditadura militar e o 



 

21 

 

movimento da sociedade civil conhecido como “ diretas já” que ensejava a volta da 

democracia no país. 

           Assim que os militares deixaram o poder, foi elaborada a Constituição 

Federal de 1988, considerada a mais liberal e democrática já vista na história do 

Brasil. 

 

A Constituição Federal de 1988 é resultado de uma intensa mobilização da 
sociedade civil organizada que pretendia assegurar, no texto constitucional, 
a materialização dos direitos sociais, em especial no que se refere ao trato 
da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. Sob a égide de um 
sistema democrático, sabe-se quão árduo foi este trabalho, mas como 
prêmio aos seus atores principais e coadjuvantes, temos uma constituição 
cidadã (FIGUR apud PINZGHER, 2012, p. 24). 
 
 

 A Constituição Cidadã, além de visar a proteção as crianças e adolescentes, 

é caracterizada por mais ações objetivando maior garantia de direitos de todos os 

cidadãos. 

 

A Constituição Federal caracterizou-se pela descentralização político-
administrativa das políticas sociais: a cidadania como direito do cidadão e 
dever do Estado, financiamento público, controle social e organização de 
serviços sistemáticos e fundamentados em diagnósticos locais para 
atendimento às necessidades sociais. A partir da Constituição, foram 
estruturadas diversas leis que visavam regulamentar seus artigos, criando, 
assim, condições para sua efetivação,como a Lei de criação do SUS, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, a Lei Orgânica da Assistência 
Social – LOAS e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 
(TEJADAS, 2005, p. 42). 
 
 

Ainda segundo TEJADAS (2005, p. 42), 

 

A questão do “menino e da menina de rua” tornou-se um emblema na luta 
por direitos, pois se mostrava representativa de realidade difícil vivenciada 
pela maior parte da população infanto-juvenil do país. Houve, ainda um 
fortalecimento das alternativas comunitárias de atendimento e, com isso, 
uma crítica ao paradigma da “Situação Irregular”. Esse processo alavancou 
uma ampla mobilização que ocorreu no período pré-constituinte, no sentido 
de consolidar um movimento favorável aos direitos da criança, que teve 
representatividade e poder na Assembléia Constituinte. Foram 
apresentadas ao Congresso Nacional duas ementas de iniciativa popular, 
denominadas “Criança e Constituinte” e “Criança – Prioridade Nacional”  

 

 O movimento a favor da garantia dos direitos das crianças e adolescentes é 

responsável pela construção do artigo 227 da Constituição Federal, o qual garante 

os mesmos direitos de qualquer cidadão, além do direito à proteção especial às 

crianças e adolescentes por se encontrar em situação de desenvolvimento.  
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A condição peculiar de pessoa em desenvolvimento sugere, primeiramente, 
que a criança e o adolescente não conhecem, inteiramente, os seus 
direitos, não têm condições de defendê-los e fazê-los valer de modo pleno, 
não sendo ainda capazes,principalmente as crianças, de suprir, por si 
mesmas, as suas necessidades (LIBERATI apud PINZIGHER, 2012, p. 28). 
 
  

 Vale ressaltar o que está descrito no artigo 227 da Constituição Federal de 

1988 (p.603): 

  

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à crianças e 
adolescentes, 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, descriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
 

 Ainda com o objetivo de dar continuidade aos avanços no sistema de garantia 

de direitos, o Estado, em meio às dificuldades encontradas no que diz respeito às 

problemáticas sociais, reage com a elaboração de políticas sociais públicas2.  

 O cometimento de atos infracionais praticados por adolescentes e sua 

divulgação na mídia e meios de comunicação causam um incômodo à classe 

dominante, a qual, descontente com o aparecimento de crimes praticados por 

adolescentes, contribui para a responsabilização do Estado em dar uma resposta 

para a situação. Dessa forma, o Estado busca nas políticas sociais públicas 

amenizar a demanda apresentada. 

 

Como resposta a essa representação destinada a esses adolescentes, as 
políticas publicas são demandas com traços contraditórios de proteção e 
punição, evidenciando uma sociedade estafada com o medo incutido em 
suas mentes através dos meios de comunicação – principalmente (BRUM, 
2012, p. 65).    

  

 É necessário compreender que a criação das políticas públicas é com certeza 

indispensável para o atendimento a autores de atos infracionais, porém, as mesmas 

devem ser trabalhadas de forma articulada com o objetivo de assistir aos jovens de 

forma integral com vistas à efetivação de seus direitos, e não apenas trabalhar de 

forma repressiva e/ou punitiva.  

 

                                                      
2 Por políticas sociais públicas entendemos ser aquele conjunto de ações que determinam o padrão 
de proteção social implementado pelo Estado, voltadas para uma demanda específica de parcela da 
sociedade. São elaboradas e executadas, em princípio, para a redistribuição dos benefícios sociais 
visando a diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento 
socioeconômico. Essas ações servem, essencialmente, para manter o status quo, para conter 
conflitos e sustentar a desigualdade de classes dentro do sistema capitalista (BRUM, 2012, p. 62). 
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O que temos vivenciado ao longo dos anos é uma verdadeira deficiência 
das políticas sociais na área da infância e juventude. Presenciamos a 
inclusão de adolescentes na rede de proteção e assistência via sistema 
judicial, ou seja, através do ato infracional praticado o adolescente passa a 
ser visível e, assim, é abrangido por projetos governamentais ou incluído 
em programas para receberem profissionalização, e retomarem para o 
sistema educacional e/ou serem incluídos no mercado de trabalho. O 
acesso aos seus direitos fundamentais, portanto, ocorre por meio de sua 
permanência no sistema socioeducativo e não simplesmente porque lhe é 
garantido anteriormente em qualquer momento de sua vida (BRUM, 2012, 
p. 65). 
 
 

 É necessário reconhecer que o Estado precisa evoluir no que diz respeito à 

criação de políticas públicas voltadas principalmente para as crianças e 

adolescentes, pois observa-se de modo geral um déficit nas áreas como saúde, 

educação, lazer, habitação e qualidade de vida dos jovens. 

 

Avalia-se que o aparecimento da questão do envolvimento dos 
adolescentes com a criminalidade relaciona-se à condição de Estado 
omisso e ausente no tocante à garantia de políticas públicas de qualidade 
direcionadas para a aplicação dos direitos fundamentais de seus cidadãos, 
de forma que venha proporcionar a todas as crianças e adolescentes 
condições de viver com dignidade, assegurando o atendimento de suas 
necessidades e seu pleno desenvolvimento biopsicossocial, tal como está 
preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente em sua normativa 
constituinte [...] (BRUM, 2012, p. 67).  
 

 Com a doutrina de proteção integral e garantia de direitos, prevista na 

Constituição Federal de 1988, ocorreram avanços significativos no que diz respeito 

principalmente ao atendimento aos autores de atos infracionais. É importante 

considerar que o Estado, mesmo que com interesses voltados a si próprio, utiliza da 

criação de políticas públicas que atendam as necessidades que surgem no 

progresso do sistema capitalista. 

 Para contribuir na defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes, 

no ano de 1990, elabora-se o Estatuto da Criança e do Adolescente como legislação 

especificamente voltada para o atendimento de crianças e adolescente. 

 

2.2.1 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

Em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, através da 

Lei 8.069 foi instituído, movido pela Doutrina de Proteção Integral. 

 

A Doutrina de Proteção Integral corresponde ao direito de Sobrevivência 
(direito à vida, à saúde e à alimentação); ao direito de Desenvolvimento 
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Pessoal e Social (direito à educação, à cultura, ao lazer e à 
profissionalização); e o direito ao Respeito e Integridade Física, Psicológica 
e Moral (direito à liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e 
comunitária) (SANTOS e NASCIMENTO, 2017, p. 2). 

 

Segundo Pinzigher (2012, p. 25), a Doutrina de Proteção Integral é um 

conjunto de direitos que são próprios para os cidadãos imaturos, diferentemente 

daqueles fundamentais reconhecidos a todos os cidadãos. 

 

[...] em 1990, mudanças significativas em relação à legislação anterior,o 
Código de Menores, instituído em 1979. Crianças e adolescentes passam a 
ser considerados cidadãos com direitos pessoais e sociais garantidos, 
desafiando os governos municipais a implementarem políticas públicas 
especialmente dirigidas a esse segmento (MARQUES, 2006, p. 29). 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é composto por 267 artigos, que 

visam garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos e deveres 

garantidos, colocando a família o Estado e a sociedade como agentes responsáveis 

pela proteção e garantia da efetivação dos direitos das crianças e adolescentes.  

 

O Estado deve atuar através de políticas públicas promovendo e 
defendendo os direitos desta parcela da população. As principais diretrizes 
propostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente são a municipalização 
e a descentralização político administrativa. Desta forma, o ECA contempla 
um esquema de cooperação e distribuição de competências entre União, 
estados e municípios, estendendo-se a organizações não governamentais e 
a sociedade civil organizada. O ECA prevê a criação de conselhos de 
Direitos da Criança e do Adolescente em nível nacional, estadual e 
municipal (PINZIGHER, 2012, p. 27) 

 

Crianças e adolescentes autores de atos infracionais começam a ter um novo 

tratamento a partir da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente contempla a intervenção do Estado 
como resposta à prática de ato infracional cometido por menor de 18 anos. 
Convém lembrar, entanto, que a finalidade proposta pelo Estatuto é a de 
assegurar a proteção integral da criança e do adolescente, respeitando, 
sobretudo, sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento 
(LIBERATI, 2003, p.118) 

 

É de significativa importância reconhecer o ECA como um grande avanço no 

sentido de reconhecermos crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, 

deveres e, sobretudo, de seres humanos que se encontram em fase de 

desenvolvimento físico e mental, e por isso se tornam vulneráveis, sendo assim 

merecedores de proteção integral. 
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Para podermos visualizar com mais facilidade os avanços obtidos pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente com relação ao Código de Menores, podemos 

usar como ferramenta de comparação a tabela abaixo. 

 
Tabela 1 – Quadro Sinótico Comparativo entre a Lei n. 6.697/79 (Cógigo de 
Menores e Política Nacional do Bem-Estar do Menor) e a Lei n. 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) 

(CONTINUA) 
Aspectos 

considerados  

Lei n. 6.697/79 Lei n. 8.069/90 

Base da doutrina Direito tutelar do menor. 

Os menores são objeto de 

medidas judiciais, quando 

se encontram em situação 

irregular, assim definida 

legalmente. 

Proteção Integral: a lei a assegura 

os direitos de todas as crianças e 

adolescentes, sem discriminação 

de qualquer tipo. 

A concepção 

político-social 

implícita  

Trata-se de um 

instrumento de controle 

social da infância e da 

adolescência, vítimas das 

omissões e transgressões 

da família, da sociedade e 

do Estado em seus direitos 

básicos.  

Trata-se de um instrumento de 

desenvolvimento social voltado 

para o conjunto da população e da 

juventude do país, garantindo 

proteção especial àquele segmento 

considerado pessoal e socialmente 

sensível.  

Visão da criança 

e do adolescente  

Menor em situação 

irregular: objeto de 

medidas judiciais.  

Sujeito de direitos – condição 

peculiar de pessoa em 

desenvolvimento  

Posição do Juiz A Lei não exige 

fundamentação das 

decisões relativas à 

apreensão e confinamento 

de menores. É subjetiva. 

Garante à criança e ao adolescente 

o direito à ampla defesa com todos 

os recursos a ele inerentes. Limita 

os poderes do Juiz. 

Em relação à 

apreensão 

É antijurídica. Preconiza a 

prisão cautelar, hoje 

inexistente para adultos. 

Restringe a apreensão apenas a 

dois casos: a) flagrante delito de 

ato infracional; b) ordem expressa e 

fundamentada do Juiz.  
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Tabela 1 – Quadro Sinótico Comparativo entre a Lei n. 6.697/79 (Cógigo de 
Menores e Política Nacional do Bem-Estar do Menor) e a Lei n. 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) 
            (CONTINUAÇÃO) 
 

Objetivo  Dispor sobre a assistência 

a menores entre zero e 

dezoito anos, que se 

encontrem em situação 

irregular; e entre 18 e 21 

anos, nos casos previstos 

em lei, através da aplicação 

de medidas preventivas e 

terapêuticas.  

Garantia dos Direitos pessoais e 

sociais através da criação de 

oportunidades e facilidades a fim 

de facilitar o desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e 

social em condições de liberdade 

e dignidade. 

Efetivação das 

políticas sociais  

As medidas previstas 

restringem-se ao âmbito: a) 

da Política do Bem-Estar do 

Menor (Funabem e 

congêneres); b) Segurança 

Pública; c) Justiça de 

Menores. 

Políticas básicas;políticas 

assistenciais (em caráter 

supletivo); serviços de proteção e 

defesa das crianças e 

adolescentes vitimizados; 

proteção jurídico-social. 

Princípios 

estruturadores da 

política de 

atendimento  

Políticas sociais 

compensatórias 

(assistencialismo) e 

centralizadas. 

Municipalização das ações; 

participação da comunidade 

organizada na formulação das 

políticas e no controle das ações 

(Conselhos de Direitos e 

Conselhos Tutelares). 

Direito e defesa  Considera que o menor 

acusado de infração penal 

já é “defendido” pelo 

curador de menores 

(Promotor de Justiça). 

Garante ao adolescente a quem 

se atribua autoria de ato 

infracional defesa técnica por 

profissional habilitado (advogado). 

Mecanismos de 

participação  

Não abre espaços à 

participação de outros 

atores que limitem os 

poderes da autoridade 

policial, judiciária e 

administrativa. 

Prevê instâncias colegiadas de 

participação (Conselhos paritários 

– Estado-sociedade) nos níveis 

federal, estadual e municipal.  
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Tabela 1 – Quadro Sinótico Comparativo entre a Lei n. 6.697/79 (Cógigo de 
Menores e Política Nacional do Bem-Estar do Menor) e a Lei n. 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) 
                                                                                                 (CONTINUAÇÃO) 

Infração  Todos os casos de infração 

penal passam pelo Juiz. 

Os casos de infração que não 

impliquem grave ameaça ou 

violência à pessoa podem ser 

beneficiadas pela Remissão, pelo 

Ministério Público, como forma de 

exclusão do processo. 

Internamento  Medida aplicável a crianças 

e adolescentes, por 

pobreza (manifesta 

incapacidade dos mais pais 

para mantê-los), sem 

tempo e condições 

determinados.  

Medida só aplicável a 

adolescentes autores de ato 

infracional grave, obedecidos os 

princípios de brevidade, 

excepcionalidade e respeito à sua 

condição de pessoa em 

desenvolvimento. 

Caráter social Penaliza a pobreza, através 

de mecanismos, como: a) 

perda ou suspensão do 

pátrio poder; b) imposição 

da medida de internação à 

criança e aos adolescentes 

pobres. 

A falta ou insuficiência de 

recursos deixa de ser motivo para 

perda ou suspensão do pátrio 

poder. Através do Conselho 

Tutelar, desjudicionaliza os casos 

exclusivamente sociais.  

Crimes e 

infrações 

cometidos contra 

crianças e 

adolescentes 

É omisso a respeito. Pune o abuso do pátrio poder, das 

autoridades e dos responsáveis 

pelas crianças e jovens.  

Fiscalização do 

cumprimento da 

lei 

Não há fiscalização do 

Judiciário por nenhuma 

instância governamental ou 

não-governamental. Da 

mesma forma, os órgãos do 

Executivo não executam, 

via de regra, uma política 

de participação e 

transparência. 

Prevê a participação ativa da 

comunidade e, através dos 

mecanismos de defesa e proteção 

dos interesses difusos e coletivos, 

pode levar as autoridades 

omissas ou transgressoras ao 

banco dos réus. 
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Tabela 1 – Quadro Sinótico Comparativo entre a Lei n. 6.697/79 (Cógigo de 
Menores e Política Nacional do Bem-Estar do Menor) e a Lei n. 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) 
                                                                                                    (CONCLUSÃO) 

Internação 

provisória  

É, na acepção do Código 

de Menores, medida das 

mais rotineiras.  

Só haverá internação provisória 

em caso de crime cometido com 

grave ameaça ou violência à 

pessoa. 

Política de 

atendimento  

O Código tem como 

retaguarda dos Juízes a 

Funabem e suas 

congêneres estaduais – 

Febem (s). 

O Estatuto prevê a extinção da 

Funabem e estabelece um 

conjunto articulado de ações 

governamentais e não-

governamentais da União, dos 

Estados, do DF e dos Municípios.  

Funcionamento 

da política de 

atendimento  

A política é traçada pela 

Funabem e executada nos 

Estados pelas Febem’s 

com apoio técnico e 

financeiro do órgão 

nacional. 

A Política é traçada em cada nível 

e suportada financeiramente pelos 

Fundos estabelecidos em lei, com 

ênfase na municipalização das 

ações.  

Estrutura  Funabem, Febem, 

Segurança Pública, Justiça 

de Menores, programas 

municipais e comunitários  

Conselhos paritários, Fundos e 

coordenação técnica em todos os 

níveis; União, Estados e 

Municípios. 

Elaboração  O Código foi elaborado por 

um seleto grupo de juristas. 

O Estatuto foi elaborado a 

milhares de mãos pelo movimento 

social em favor da criança e do 

adolescente, com apoio técnico-

jurídico de um grupo de juristas da 

magistratura, dos Ministérios 

Públicos e da Funabem. 

Fonte: LIBERATI, 2003, p.119 

  

 Podemos citar o Estatuto da Criança e do Adolescente, como um salto 

significativo de substituição da antiga legislação chamada Código de Menores. 

Neste sentido, ocorre a substituição dos termos agressivos utilizados para dirigir-se 

às crianças e adolescentes que se encontravam em situação de vulnerabilidade. 
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Foram substituídas também as formas punitivas de tratamento por formas e práticas 

protetivas de trabalho.    

 Atualmente o ECA completou 27 anos, e possibilitou sem dúvidas avanços 

significativos na garantia de direitos na área da infância a da juventude. 

 

2.2.1.1 Ato infracional segundo o ECA 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 103, diz que considera-

se ato infracional a “conduta descrita como crime ou contravenção penal”. 

Nos últimos anos, o Brasil se depara com dificuldades em lidar com a 

violência em grandes centros urbanos. A violência, no entanto, sempre esteve 

presente sendo ela praticada geralmente por pessoas com idade superior a 18 anos. 

O ato infracional é o ato condenável, de desrespeito às leis e a ordem pública, 

quando o ato infracional é cometido por adolescente, deve ser apurado pela 

delegacia da criança e do adolescente, a qual cabe encaminhar o caso ao promotor 

de justiça que poderá aplicar medidas socioeducativas. Por meio da violência 

anteriormente citada observamos que ocorre também a violação de direitos. 

A violação de direitos sociais é um atentado aos direitos dos sujeitos sociais, 

podendo acontecer por meio de negligencia, discriminação, violência, crueldade ou 

até mesmo opressão. 

As problemáticas sociais são decorrentes de uma série de transformações 

sociais como, por exemplo, a privatização de empresas públicas, aumento da 

pobreza, o desemprego, sobretudo nas classes sociais baixas, nas quais as pessoas 

não têm condições dignas de moradia, saúde, educação e alimentação. Esse 

conjunto de problemáticas sociais tem sua gênese atrelada ao surgimento do 

sistema capitalista como modelo econômico, sendo assim, devemos destacar que, 

com a implantação desse sistema ocorre a divisão da sociedade em duas classes, o 

capital e o proletário. A partir da divisão da sociedade, começam a acirrar-se as 

contradições sociais e se iniciam as chamadas lutas de classes. 

É nesse contexto social, que a exclusão3 de adolescentes e a falta de 

direitos garantidos ganham maior evidência. A busca desesperada por mudanças e 

                                                      
3 O conceito de exclusão engloba não apenas a pobreza ou insuficiência de renda, mais vai além, “à 
medida que se define também pela impossibilidade ou dificuldade intensa de ter acesso tanto aos 
mecanismos culturais de desenvolvimento pessoal e inserção social, como aos sistemas 
preestabelecidos de proteção e solidariedade coletiva” (GOMÀ, 2004, p. 19) 
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melhora na qualidade de vida faz com que alguns adolescentes encontrem no crime 

uma porta de saída. 

Para Costa (2005, p.76):  

 

A desigualdade social e de oportunidades, a falta de expectativas sociais, a 
desestruturação das instituições públicas e as facilidades oriundas do crime 
organizado. Todas essas causas não podem ser encaradas de forma 
deterministas, não considerando a participação ativa dos sujeitos envolvidos 
e suas vontades. No entanto, esses fatores contribuem para a ocorrência de 
delinqüência e estão relacionados a observação da maior ou menor 
incidência de violência em grupos sociais, que vivem em determinadas 
circunstancias sociais.  
 

O envolvimento com o crime pode estar ligado à baixa escolaridade, à falta 

de diálogo com a família, necessidade de conseguir uma posição social de 

reconhecimento, porém as causas do ingresso no mundo do crime não são apenas 

a condição econômica fragilizada ou dificuldades em se relacionar com o meio. No 

mundo da criminalidade encontram-se também jovens de classe média alta que têm 

uma família atenciosa e com condições dignas de vida. Uma das explicações para 

esse fato são problemas psicológicos e o envolvimento com drogas. 

Nery Filho e Torres apud Justino (2007) destacam que: 

 

A droga aparece na adolescência muitas vezes como uma ponte que 
permite o estabelecimento de laços sociais, propiciando ao indivíduo o 
pertencimento a um determinado grupo de iguais, ao tempo que buscam 
novos ideais e novos vínculos, diferentes do seu grupo familiar de origem. 
 

Se considerarmos hoje que cada problemática existente tem um motivo 

ligado às transformações econômicas sociais, estaremos em condições de 

compreender e aceitar as características psicológicas humanas e pessoais de cada 

um, as características culturais e econômicas, entre outras que levam a tomar 

decisões erradas. Compreenderemos, dessa forma, que todos os seres humanos 

passam por dificuldades econômicas ou de relacionamento em família, e assim, a 

visão crítica positiva para encarar a realidade será desenvolvida. Dessa forma, a 

promoção e defesa dos direitos, como as medidas de proteção a jovens, devem se 

constituir meta governamental e estar presente em discussões com o objetivo de dar 

uma atenção maior na prevenção de novos usuários que possam cometer atos 

infracionais. 
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2.2.1.2 Medidas socioeducativas  

 

 As medidas socioeducativas surgem com o ECA, pois vale lembrar que antes 

do referido, os autores de ato infracional eram punidos pelos seus atos, e ainda não 

tinham direitos garantidos,os quais passaram a existir com o ECA. 

Segundo Brasil (1999): 

 

Medidas socioeducativas são medidas dispostas pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente ao adolescente autor de ato infracional, aplicadas pela 
autoridade competente conforme a capacidade do adolescente de cumpri-
lá, as circunstâncias e a gravidade da infração. 
 

 As medidas socioeducativas são aplicadas diante de algum ato infracional 

cometido, sendo assim, segundo Art. 112. do Estatuto da Criança e do Adolescente 

 
Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá 
aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
I advertência; 
II obrigação de reparar o dano; 
III prestação de serviços à comunidade; 
IV liberdade assistida; 
V inserção em regime de semiliberdade; 
VI internação em estabelecimento educacional 
VII qualquer uma das previstas no art. 101,I a VI. 
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade 
de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação 
de trabalho forçado. 
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão 
tratamento individual e especializado, em local adequado às suas 
condições. 
 
 

 Podemos considerar as medidas socioeducativas como uma forma de mostrar 

novos caminhos aos adolescentes que cometeram ato infracional, os mesmos 

devem ser tratados sem nenhuma forma de preconceito ou discriminação, e durante 

o cumprimento da medida, não devem ter nenhum dos direitos violados e não 

devem ser tratados como marginais, como eram chamados antes do ECA. 

 

Advertência  

 De acordo com Wilson Donizeti Liberati a primeira medida a ser aplicada é a 

advertência. 

 

O termo “advertência” deriva do latim advertentia, do verbo advertere, com o 
significado de admoestação, aviso, repreensão, observação, ato de advertir. 
Desses sinônimos, o Estatuto preferiu o de “admoestação”, ao consagrar, 
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no art. 115, que “a advertência consistirá em admoestação verbal, que será 
reduzida a termo e assinada”. Com o significado de admoestação, a 
advertência representa uma modalidade de sanção penal, aplicada a quem 
praticou uma infração penal (LIBERATI, 2003, p. 102) 
 

 
Esta medida, segundo Veronese apud Marques “[...] é o aviso, a observação, 

admoestação proferida verbalmente pelo juiz ao adolescente autor da infração, na 

presença de seus pais ou responsáveis, para que não volte a cometer outro ato 

infracional.” 

Desta forma consideramos esta medida socioeducativa como leve, pois são 

apenas expostas ao adolescente e seus responsáveis orientações visando romper o 

possível envolvimento do adolescente em outros atos infracionais.  

 

É recomendada a aplicação desta medida sócio-educativa no primeiro 
contato do adolescente com a justiça e, quando se percebe que o 
acontecido da infração é uma exceção na vida do sujeito e não regra na 
conduta do adolescente. Isso não significa que todo adolescente que 
comete o seu primeiro ato infracional, deverá receber esta medida. Tudo 
dependerá do grau que tenha sido a infração e das conseqüências do ato 
(MARQUES, 2006, p. 34). 
 

 
Obrigação de reparar o dano 

 A segunda medida socioeducativa proposta pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente é a obrigação de reparar o dano. 

 

A reparação do dano consiste na restituição ou ressarcimento do dano 
causado pela prática do ato infracional. Portanto, tem caráter sancionatório-
punitivo, pela prática de um ato indesejável pela sociedade e considerado 
ilícito penal pela ordem jurídica (LIBERATI, 2003, p. 104).  
 
 

Esta medida tem como objetivo fazer com que o adolescente autor do ato 

infracional sinta-se responsável pelo ato cometido, provocando assim uma reflexão 

de forma positiva sobre o ocorrido. Desta forma o adolescente pode repensar seus 

atos para que não volte a causar danos e/ou prejuízos a outrem. 

Em casos em que o adolescente autor de ato infracional não tenha condições 

financeiras de reparar o dano, poderá ser aplicada outra medida socioeducativa, 

pois, vale ressaltar que antes de aplicar a medida ao autor do ato, devem ser 

observadas as condições que ele tem de cumpri-la. 
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Prestação de serviços a comunidade 

 No artigo 117 do Estatuto da Criança e do Adolescente aparece a medida 

socioeducativa de prestação de serviços à comunidade. O referido artigo diz que a 

prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de 

interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades 

assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como 

em programas comunitários ou governamentais. 

 

Prestar serviços a comunidade constitui uma medida com forte apelo 
comunitário e educativo tanto para o jovem infrator, quanto para a 
comunidade, que por sua vez poderá responsabilizar-se pelo 
desenvolvimento integral desse adolescente. Para o jovem é oportunizada a 
experiência de vida comunitária, de valores sociais e compromisso social 
(VOLPI apud MARQUES, 2006, p. 36). 
 
 

 Para que a medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade 

alcance seu objetivo, deve-se inserir o adolescente em um local onde ele sinta-se 

acolhido para desenvolver as atividades. Pode-se dizer que a prestação de serviços 

à comunidade é uma das melhores formas de garantir ao adolescente convívio 

comunitário, sendo que ao mesmo tempo o adolescente se sente útil nos locais de 

cumprimento de medida e na sociedade. 

 

Liberdade assistida  

 Medida disposta pelo artigo 118 do ECA qie visa o acompanhamento do 

adolescente em liberdade por uma equipe de profissionais. 
 

[...] a medida precisamente a concessão de liberdade ao adolescente,mas 
sob condições. Seus passos são acompanhados pelo Juízo da infância e da 
Juventude, por intermédio de pessoa de confiança e detentora de 
inequívoca capacitação profissional. (VERONESE apud MARQUES, 2006, 
p. 37).  
 

A liberdade assistida é uma medida de apoio e restrições, especialmente no 

que diz respeito à liberdade, pode-se dizer que é também uma forma de proteger o 

adolescente, pois, visa oportunizar a criação de condições que reforcem os vínculos 

familiares e comunitários. 

Esta medida pode ser aplicada, 

 

[...] a menores reincidentes em infrações mais leves, como pequenos furtos, 
agressões leves ou porte de entorpecentes para uso próprio. Por vezes, 
aplica-se àqueles que cometeram infrações mais graves, onde, porém, 
efetuando o estudo social, verifica-se que é melhor deixá-los com sua 
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família, para sua reintegração à sociedade. Nesta última situação, trata-se 
de adolescente em cuja vida o ato infracional, se bem que grave, tenha sido 
algo de excepcional [...]. (VERONESE apud MARQUES, 2006, p. 37) 

 

 De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente art. 119, o 

adolescente em cumprimento desta medida deve ser acompanhado, de modo que: 

 

Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade 
competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros. 
I promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes 
orientações e inserindo-se, se necessário, em programa oficial ou 
comunitário de auxílio e assistência social; 
II supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar do adolescente, 
promovendo, inclusive, sua matricula; 
III diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua 
inserção no mercado de trabalho; 
IV apresentar relatório do caso.  
 

 Nesta medida, quem irá orientar e acompanhar o adolescente deve dar 

subsídios para que ele reflita sobre seus atos rompendo com o histórico de 

envolvimento do ato infracional, dando-lhe limites e impondo regras, dessa forma o 

adolescente poderá entender o verdadeiro sentido do cumprimento da medida. 

 

Inserção no regime de semiliberdade 

 A medida socioeducativa de semiliberdade é a primeira do Estatuto da 

Criança e do Adolescente na qual a liberdade é parcialmente privada. É no art. 120 

da ECA que essa medida é disposta. A mesma pode ser determinada desde o início, 

ou pode ser usada para realizar a transição do adolescente autor de ato infracional 

para o meio aberto. Nesta medida o adolescente pode realizar atividades externas, 

mesmo sem autorização do poder judiciário.  

 

O adolescente recolhe-se à noite, a um estabelecimento, mas durante o dia 
tem liberdade para a realização de atividades externas – freqüentar a escola 
e trabalhar [...]. As atividades externas independem da autorização judicial, 
até porque são inerentes ao regime de semiliberdade, que sem elas é 
internação. (VERONESE apud MARQUES, 2006, p. 38) 
 

 O § 1º diz que: “são obrigatórias a escolarização e a profissionalização, 

devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na 

comunidade.” 

 

O regime de semiliberdade caracteriza-se pela privação parcial da liberdade 
do adolescente, considerado autor do ato infracional. A ele foi imposta tal 
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medida pela autoridade judiciária, por sentença terminativa do processo, 
que observou o devido processo legal (LIBERATI, 2003, p. 112). 
 
 

 Como qualquer medida socioeducativa esta não deixa de ser de caráter 

educativo, por isso os adolescentes não perdem o direito do convívio familiar e 

comunitário.  

 

Internação em estabelecimento educacional 

 O Estatuto em seu art. 121 capítulo IV dispõe: 

 

A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios 
de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa 
em desenvolvimento. 
§ 1º Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe 
técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. 
§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção 
ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis 
meses. 
§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três 
anos. 
§ 4º Atingindo o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente 
deverá ser liberado, colocando em regime de semiliberdade ou de liberdade 
assistida. 
§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade. 
§ 6º Em qualquer hipótese a desinternação será precedida da autorização 
judicial, ouvindo o Ministério Público. 
 

 
 Pode-se destacar que a medida socioeducativa de internação é adotada em 

casos graves de ato infracional, pois ela determina a privação de liberdade do 

adolescente infrator. 

 A restrição do direito fundamental de liberdade somente poderá ser decretada 

pela autoridade judiciária, após o transcurso do devido processo legal, com as 

garantias da ampla defesa e do contraditório (LIBERATI, 2003, p.113). 

 

2.2.1.3 Papel dos conselhos tutelares  

 

 Por anos, a cultura punitiva de tratamento a crianças e adolescentes 

perdurou, até a construção da Constituição Cidadã que rompe com a teoria da 

situação irregular e incorpora o termo proteção integral. 

 

Trata-se de uma verdadeira mudança de paradigma, que se afasta de uma 
doutrina restrita a um público limitado, geralmente os filhos de famílias 
empobrecidas, negros ou pardos, para um doutrina universal de crianças e 
adolescentes. Deixa-se de agir sobre o menor para ver as crianças e 
adolescentes como sujeitos de direitos (SILVA; DOMINGUES, 2014, p. 
126). 
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Para efetivar de fato a norma constitucional, a lei nº 8.069 de 1990,, inova-se 

com a criação do Conselho Tutelar.  

O conselho tutelar é um 

  

Órgão integrante do denominado Sistema de Garantia de Direitos, que tem 
como tarefa principal atuar, concretamente, na tutela dos direitos de 
crianças e adolescentes, posicionando ainda a família e a sociedade no 
mesmo patamar do Estado nesta missão de garantir tais direitos (SILVA; 
DOMINGUES, 2014, p. 127). 
 

   
O conselho tutelar constrói-se como órgão composto por pessoas eleitas pela 

sociedade, sendo responsável pela garantia dos direitos das crianças e 

adolescentes por meio de medidas concretas. 

De acordo com o artigo 131 do ECA, o conselho tutelar é um órgão 

permanente e autônomo, não juridicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. 

Devemos ressaltar que são características do conselho tutelar ser autônomo4 

permanente5 e não juridicional6. 

O ECA não inclui no papel e nas atribuições do conselho tutelar o 

atendimento aos autores de atos infracionais, nem os deixa responsáveis pela 

aplicação de medidas socioeducativas.  

 

2.2.1.4 Os Conselhos de Direitos 

 

 Os conselhos de direitos são um mecanismo de vital importância na garantia 

de direitos a crianças e adolescentes, bem como na deliberação de políticas 

públicas que venham de encontro a proteção de direitos. De acordo com a PUC-PR 

(2017): 

Os Conselhos de Direitos ou Conselhos de Políticas Públicas ou Conselhos 
Gestores de Política Públicas Setoriais, são órgãos colegiados, 
permanentes, paritários e deliberativos, com a incumbência de Formulação, 
Supervisão e Avaliação das Políticas Públicas. - Os Conselhos são criados 

                                                      
4
 Quanto a autonomia, o conselho tutelar não tem subordinação alguma a qualquer órgão do Poder 

Público, não podendo assim sofrer nenhuma interferência externa. (SILVA e DOMINGUES, 2014, 
p.128). 
5
 Como órgão permanente, o conselho tutelar não pode ser extinto, devendo a renovação de seus 

componentes ocorrer, somente, depois do encerramento de seus mandatos, que são de 4 (quatro) 
anos, permitida uma única recondução, mediante novo procedimento de escolha. (SILVA e 
DOMINGUES, 2014, p.128). 
6
 O fato de ser não jurisdicional indica que suas funções são executivas. Não quer dizer que caiba, ao 

conselho tutelar, prestar diretamente os serviços públicos, pois não é “entidade de atendimento” e sim 
um espaço voltado para a garantia, tendo então a função de escutar, orientar, aconselhar, 
encaminhar e fazer requisições de serviços. (SILVA e DOMINGUES, 2014, p.128). 
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por Lei, com âmbito Federal, Estadual e Municipal. - É através dos 
Conselhos que a Comunidade (através de seus representantes) participa da 
gestão pública. - São conselhos de constituição obrigatória para repasse de 
verbas federais, com atribuição de formular ou de propor, supervisionar, 
avaliar, fiscalizar e controlar as Políticas Públicas, no seu âmbito temático: - 
Conselhos de Assistência Social - Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - Conselhos de Saúde - Os Conselhos de Assistência Social, 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Idoso, são compostos por 
iguais membros da sociedade civil e por membros do poder público (por 
isso são chamados de paritários, têm o mesmo número de conselheiros). - 
Os Conselhos de Saúde são constituídos paritariamente por representantes 
do poder público, de prestadores de serviços de saúde, por profissionais de 
saúde e por usuários. - Os membros (conselheiros) da área governamental, 
pertencentes aos Ministérios, Secretarias (estaduais e municipais) 
especificados em Lei, são indicados pelo chefe do Poder Executivo, que 
nomeia titulares e suplentes para mandato específico. - Os membros da 
sociedade civil são eleitos por seus pares, em processo eleitoral 
disciplinado em lei, para mandato específico para titulares e suplente. - Os 
Conselhos do Trabalho não são paritários, são tripartirdes com 
representantes, em igual número, do poder público, dos empregadores e 
dos empregados. Cidadania é o exercício de direitos individuais, políticos e 
sociais, assegurados na Constituição Federal.7 

 

Com a Constituição Federal de 1988 e a promulgação do Estatuto da Criança 

e do Adolescente nos anos de 1990, implanta-se um novo olhar no que diz respeito 

a garantia dos direitos da infância e juventude. Está previsto no artigo 88 da lei 

8.069/1990 (ECA), a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA), este trata-se de um órgão colegiado e permanente que 

possui caráter deliberativo e sua composição deve ser paritária. 

 

[...]Conselho de Direitos se dirige a todo o universo infanto-juvenil, e não 
apenas à sua parcela em situação de risco pessoal ou social. Nesse 
sentido, vale repetir que qualquer projeto que implique o atendimento dos 
direitos da criança e/ou do adolescente, independente de raça, cor, sexo, 
situação econômica, etc., necessita de aprovação desse Conselho para ser 
executado, sob pena de ocorrer a inconstitucionalidade formal (JUNIOR, 
2017, p. 10).   
 

 São as principais pautas do CONANDA:  

· o combate à violência e exploração sexual praticada contra crianças e 

adolescentes; 

· a prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção do trabalhador 

adolescente; 

· a promoção e a defesa dos direitos de crianças e adolescentes indígenas, 

quilombolas, crianças e adolescentes com deficiência; 

                                                      
7
 Disponivel em <http://www.pucpr.br/arquivosUpload/1237436911311194616.pdf>,. Acesso em 

10/09/2017. 
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· criação de parâmetros de funcionamento e ação para as diversas partes 

integrantes do sistema de garantia de direitos; e 

· o acompanhamento de projetos de lei em tramitação no CN referentes aos 

direitos de crianças e adolescentes. 

 

São finalidades do  Conselho: 

· buscar a integração e articulação dos conselhos estaduais, distrital e 

municipais e conselhos tutelares, assim como dos diversos conselhos setoriais, 

órgãos estaduais e municipais e entidades não-governamentais; 

· acompanhar o reordenamento institucional, propondo modificações nas 

estruturas públicas e privadas; 

· oferecer subsídios e acompanhar a elaboração de legislação pertinente ao 

tema; 

· promover a cooperação com organismos governamentais e não-

governamentais, nacionais e internacionais; 

· convocar, a cada dois anos, a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente. 

 
2.2.1.5 O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)  

 

Em 18 de janeiro de 2012, o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE), é instituído pela Lei Federal 12.594/2012. O referido é 

regido por artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente os quais se referem ao 

atendimento e aplicação de medidas socioeducativas. 

 

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 (LEMOS e SOSSAI, 2017, p. 2). 

 
Apesar de instituído como lei em 2012, o SINASE começa a ser elaborado em 

2004 tendo em vista a concretização da garantia dos direitos dos adolescentes 

autores de atos infracionais, os quais cumprem MSE. 

 

Corroborando para a concretização dos direitos estabelecidos pelo ECA e 
tendo em vista a situação do adolescente em cumprimento de medidas 
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sócio-educativas no país, em fevereiro de 2004, a Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos (SEDH), por meio da Subsecretaria Especial de 
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (SPDCA), em conjunto 
com o CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente) e com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF), sistematizaram e organizaram a proposta do Sistema Nacional 
de Atendimento Sócio-Educativo, o SINASE, que se constituirá em um guia 
para a implementação das medidas sócio-educativas, tendo sido aprovado 
em 9 de junho de 2006 (DIAS, 2009, p. 56). 
 
 

O Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo Diretrizes e Eixos 

Operativos é a base que subsidia as ações do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE). 

O SINASE prevê algumas normas e forma de atendimento para padronizar os 

procedimentos com relação à aplicação das medidas socioeducativas. Tal sistema 

ainda tem como objetivo desenvolver ações socioeducativas que tenham como base 

de sustentação os direitos humanos e ao mesmo tempo construir alinhamentos 

estratégicos e operacionais estruturados em bases éticas e pedagógicas. Neste 

sentido a lei visa: 

 

Construção de interfaces com diferentes sistemas e políticas, respeitando 
as especificidades e definindo campos de atuação articulada que ampliem 
as condições para, a realização dos direitos. Embora a responsabilidade 
pela concretização dos direitos básicos e sociais esteja vinculada à política 
setorial, a articulação das variadas áreas tem a potencialidade de ampliar a 
efetividade das ações (SPOSATO e CÂNDIDA apud SANTOS, 2017, p. 7).  
 
 

Vale ressaltar que o SINASE tem como premissa básica o anseio de construir 

parâmetros mais objetivos e procedimentos mais justos, como forma de evitar ou 

limitar a discricionariedade.  

 

Os adolescentes em conflito com a Lei, no país, têm sido submetidos a 
situações de vulnerabilidade, o que demanda o desenvolvimento de 
políticas de atendimento integradas com as diferentes políticas e sistemas 
dentro de uma rede também integrada de atendimento, e, sobretudo, dar 
efetividade ao Sistema de Garantia de Direitos. É longa a tradição 
assistencial-repressiva no âmbito do atendimento à criança e ao 
adolescente, constatação estaque precisa ser alterada (DIAS, 2009 p. 57). 
 

Assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, o SINASE vem 

reafirmar a proposta de trabalho pautado em uma natureza pedagógica referente às 

medidas socioeducativas, negando o histórico de punições e marginalização dos 

sujeitos autores de atos infracionais. 

 



 

40 

 

Em verdade, o SINASE busca precipuamente orientar a execução da 
medidas socioeducativas, estabelecendo diretrizes a serem cumpridas nas 
unidades executoras dessas medidas, ressaltando sobretudo o seu caráter 
excepcional e breve que impliquem na privação de liberdade, reforçando a 
seu caráter pedagógico e definindo as foemas de gestão do sistema 
socioeducativo, bem como os princípios e parâmetros, inclusive 
arquitetônicos, das entidades de execução das medidas socioeducativas 
(SANTOS, 2017, p. 8). 
 

Desta forma reconhecemos, então, o SINASE como um reforço ao que 

preconiza o ECA, entendendo-o como mais um defensor na garantia dos direitos dos 

adolescentes com histórico de envolvimento com ato infracional, tornando o 

atendimento mais humanizado, o que reforça a proposta pedagógica presente no 

Estatuto.  

 

Esta construção de caráter coletivo busca responder aos diversos 
questionamentos existentes, colocados pela mídia, pela opinião pública e 
por diversos atores, como representantes do governo, representantes de 
entidades e especialistas na área, no que tange ao adolescente em conflito 
com a Lei. Tendo como premissa básica a necessidade de se constituir 
parâmetros mais objetivos e procedimentos mais justos que evitem ou 
limitem a discricionariedade, o SINASE reafirma a diretriz do Estatuto sobre 
a natureza pedagógica da medida sócio-educativa. Para tanto, este sistema 
tem como plataforma inspiradora os acordos internacionais sobre direitos 
humanos dos quais o Brasil é signatário, em especial na área da criança e 
do adolescente (DIAS, 2009 p. 57). 
 

           O Plano Individual de Atendimento (PIA) está inserido na Lei do SINASE (Lei 

nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012), em seu capítulo IV. A elaboração do plano é 

de responsabilidade da equipe técnica da unidade de atendimento, tomando por 

base a participação do adolescente e do seu grupo familiar, bem como os relatórios 

e pareceres das equipes técnicas de todos os órgãos públicos, programas e 

entidades que lhes presta atendimento e/ou orientação.  

 

A ação socioeducativa deve respeitar as fases de desenvolvimento integral 
do adolescente levando em consideração suas potencialidades, sua 
subjetividade, suas capacidades e suas limitações, garantindo a 
articularização no seu acompanhamento. Portanto, o Plano Individual de 
Atendimento (PIA) é um instrumento pedagógico fundamental para garantir 
a equidade no processo socioeducativo. (SINASE, 2006, p. 48)  

 

 O objetivo é o de garantir a compreensão de cada adolescente enquanto 

pessoa, revestido de uma singularidade particular, que tem um plano construído com 

ele e para ele. Todas as esferas envolvidas no atendimento ao adolescente (judicial, 

administrativa, pedagógica, de saúde, segurança, família e comunidade) devem 
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respeitar sempre a ideia de que cada um desses jovens é único, tal como será o 

desenvolvimento de seu processo socioeducativo.   

              O Plano Individual de Atendimento , além de ser apropriado a cada um, 

deve ser personalizado. O PIA é definido como o plano de trabalho que dá 

instrumentalidade para o desenvolvimento pessoal e social do adolescente em 

cumprimento de medida socioeducativa, respeitando a visão global e plena do ser 

humano e da educação. Nesse sentido, o PIA pode ser construído como um plano 

de estratégias e ações a serem desenvolvidas, segundo diretrizes fixadas por eixos 

de garantia de direitos fundamentais (educação, saúde,convivência familiar e 

comunitária e outros previstos pelo ECA).  

               Ele parte da avaliação técnica interprofissional criteriosa e busca trabalhar 

sobre a singularidade no coletivo.  

               Estudo de Caso: Para construção do PIA deverá ser realizado estudo de 

caso a partir da reunião com a equipe multiprofissional, com a presença e 

participação de agentes socioeducativos. No estudo de caso serão sistematizadas 

as informações referentes ao contexto sociofamiliar de origem do adolescente, as 

circunstâncias da prática do ato infracional, suas aptidões, habilidades, interesses e 

motivações, suas características pessoais e condições para superação das suas 

dificuldades. O foco do estudo de caso é o próprio adolescente, a sua história, as 

suas características, os afetos e desafetos, os encontros e os desencontros, as 

rivalidades, os envolvimentos na prática de atos infracionais que marcaram sua vida. 

Todos esses aspectos se constituem no ponto de partida e no ponto de chegada de 

todas as ações socioeducativas. De acordo com o artigo 94 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente,  inciso XIII, é obrigação de todas as entidades que desenvolvem 

programas de internação, “proceder a estudo social e pessoal de cada caso”. Sendo 

assim, o estudo de caso é o compilamento de informações originadas de diversas 

fontes (sejam elas coletadas dentro da unidade ou no meio externo). Ele resgata a 

história pessoal do adolescente, que foi construída e configurada a partir das 

relações que este estabeleceu ao longo de sua vida. É o momento de troca de 

informações, reflexão, discussão e compreensão do socioeducando pessoa em 

desenvolvimento, não só em seu contexto familiar e social, mas também no âmbito 

da comunidade socioeducativa. Participam representantes de diversos setores da 

unidade e do município, em reunião destinada a este fim. Tem como finalidade o 

estudo e a avaliação interdisciplinar, o planejamento das ações e o subsídio para a 

elaboração do Relatório Técnico Multidisciplinar do adolescente que será 
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encaminhado ao Poder Judiciário. O Estudo de Caso - Levantamento de Dados 

deverá ser realizado na Internação Provisória e subsidiará a construção do Plano 

Individual de atendimento.  

                  Quais são os objetivos do estudo de caso? O estudo de caso tem dois 

objetivos principais: a) Na internação provisória, objetiva-se levantar e reunir todas 

as informações possíveis sobre o caso estudado, principalmente em relação aos 

dados processuais, ao histórico infracional, às circunstâncias relacionadas ao ato 

infracional praticado, às condições socioeconômicas, familiares, de escolarização e 

de possibilidades de inserção social. Estes dados devem ser organizados em um 

relatório para o judiciário e para a próxima equipe (seja de medida socioeducativa, 

protetiva ou orientação à própria família) que for acompanhar o adolescente, 

constituindo-se em subsídio para o prosseguimento do trabalho iniciado. 

                  Quem realiza o estudo de caso? O estudo de caso é realizado por 

profissionais de todos os setores da unidade. Desta maneira, fica mais fácil 

conhecer o adolescente por inteiro e tornar o estudo de caso menos suscetível a 

avaliações, interpretações pessoais e projeções individuais. É de suma importância 

o envolvimento, além da equipe técnica, dos professores, agentes socioeducativos. 

A regra principal para a composição da equipe de estudo de caso é o respeito aos 

vínculos de afinidade e empatia que profissionais e adolescente desenvolvem, 

desde o momento da acolhida. Este princípio garante ao adolescente confiança e 

compromisso com sua equipe de referência; ele se sentirá amparado e entendido 

por estas pessoas, deverá ser nomeado um Agente Socioeducativo de Referência 

para o adolescente. Em relação a alguns profissionais (em sua maioria, técnicos), 

muitas vezes, não há condições de esperar o vínculo se fortalecer para dar início ao 

levantamento de dados. A consequência disso é a determinação aleatória da equipe 

técnica para o caso. Esses técnicos de referência assumem a realização do estudo 

de caso.  

            O PIA é um instrumento de trabalho que precisa estar sendo atualizado o 

tempo todo, porque acompanha as mudanças conseguidas em todos os campos de 

desenvolvimento do adolescente no período de cumprimento da medida 

socieoducativa. A elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) constitui-se 

numa importante ferramenta no acompanhamento da evolução pessoal e social do 

adolescente e na conquista de metas e compromissos pactuados com esse 

adolescente e sua família durante o cumprimento da medida socioeducativa.  
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             A elaboração do PIA se inicia na acolhida do adolescente no programa de 

atendimento e o requisito básico para sua elaboração é a realização do diagnóstico 

polidimensional por meio de intervenções técnicas junto ao adolescente e sua 

família, nas áreas: a)Psicológica: (afetivo-sexual) dificuldades, necessidades, 

potencialidades, avanços e retrocessos; b) Social: relações sociais, familiares e 

comunitárias, aspectos dificultadores e facilitadores da inclusão social; 

necessidades, avanços e retrocessos. c)Pedagógica: estabelecem-se metas 

relativas à: 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. d) Saúde física e mental: avaliação, 

tratamento, encaminhamento proposto; e) Jurídica: situação processual e 

providências necessárias; A evolução ou crescimento pessoal e social do 

adolescente deve ser acompanhado diuturnamente, no intuito de fazê-lo 

compreender onde está e aonde quer chegar e seu registro deve se dar no PIA. 

               Quem realiza o PIA? O PIA é elaborado pelo adolescente e por sua equipe 

de referência. Após o estudo de caso, é realizada uma nova reunião com a inclusão 

do adolescente. Ele é o personagem principal deste encontro. Esse momento e 

espaço são seus, pois o maior compromisso que o adolescente assume ao realizar o 

PIA é consigo mesmo, com a própria vida.  

                Quando realizar o PIA? Desde o ingresso do adolescente na unidade, e 

por todo seu tempo de permanência. Ali, inicia-se um trabalho da equipe em direção 

ao PIA, por meio de uma sensibilização inicial, de modo que ele perceba o momento 

de sua privação de liberdade como um tempo para pensar em sua vida e em que 

rumo dar a ela. O PIA será elaborado no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias da 

data do ingresso do adolescente na unidade de Internação ou Semiliberdade. 

                O que trabalhar no PIA? O PIA é o instrumento central da intervenção 

socioeducativa. A partir de sua elaboração, praticamente, todos os aspectos da vida 

do adolescente, ainda que na internação, tornam-se a ele vinculados. Isso ocorre 

porque o PIA contempla metas relacionadas a vários aspectos da vida do 

adolescente. 

                A Constituição do PIA passa pela análise interdisciplinar que contempla: – 

Situação e desempenho escolar; – Condição de saúde, necessidade de tratamento 

especializado; – Interesses culturais, vínculo à religião, seita ou ritual religioso; – 

Práticas e aptidões esportivas; – Composição e dinâmica familiar; – Referências 
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familiares, sociais e afetivas do adolescente; – Referências comunitárias e 

institucionais (técnicos de outras instituições pelas quais tenha passado 

anteriormente); – Documentação existente e necessária; – Situação processual. As 

técnicas e formas de intervenções devem ser discutidas e definidas coletivamente, 

respeitando a autonomia e a ética profissional, conforme a política de atendimento 

ao adolescente em conflito com a lei e as singularidades de cada sujeito envolvido. 

A elaboração do PIA requer a construção de instrumentais que possam contribuir na 

gestão, planejamento e avaliação das medidas socioeducativas. 

               Como se elabora o PIA? Após o estudo de caso e a decisão de se realizar 

o PIA, o adolescente participa de uma reunião com a equipe de referência, na qual 

ele se manifesta em relação a seus interesses, seus talentos, sonhos e objetivos de 

vida. Enquanto isso, a equipe vai auxiliando o adolescente nesta fala, registrando os 

pontos importantes e buscando alternativas e propostas para a realidade que vai se 

apresentando. Em cada composição, o que importa é que o educando seja o 

protagonista desta história e seja o agente ativo da definição de objetivos para si 

mesmo. Isso não é tarefa fácil e a equipe deve auxiliar neste processo, 

interpretando, sugerindo, apontando, organizando questões do adolescente para ele 

mesmo. É do processo subjetivo de elaboração do projeto de vida e das 

considerações realizadas pela equipe no estudo de caso que surgem as questões 

que devem integrar o PIA e o seu desdobramento em metas e passos. As metas 

referem-se ao alcance de condições, de situações e de ações concretas que 

possam ser observadas, sentidas, medidas e avaliadas em seus resultados. Num 

primeiro momento, o adolescente pode escolher pequenas metas, o importante é 

que elas sejam incorporadas por ele com desejo e responsabilidade. Tendo-se, 

então, delineado as metas a serem atingidas, pode-se passar a estabelecer um 

paralelo entre o que o adolescente é e pretende ser, abstraindo da diferença entre 

uma e outra condição, as estratégias de ação que se tornam possíveis.  

                Como se realiza o desenvolvimento e avaliação do PIA? Cabe à unidade, 

de sua parte, adotar as medidas para promover o acesso às condições necessárias 

à consecução das metas do adolescente. As atividades devem propiciar os 

conteúdos e os instrumentos requeridos, bem como orientar os passos em direção 

às metas. Para tanto, deve-se congregar os esforços e recursos, tanto internos 

quanto externos à unidade. Se necessários, e na medida do possível, devem ser 

contratados serviços especializados. Cabe ao adolescente, de sua parte, participar 

ativamente de seu processo educativo, empenhando-se em adquirir as condições 
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necessárias à consecução das metas que traçou para si mesmo. É importante 

também estabelecer uma ordem de execução do plano, definir prioridades, coadunar 

as ações propostas com as normas de funcionamento da unidade e pensar com o 

adolescente o que poderá ser iniciado e desenvolvido durante o período de 

internação na unidade. Mesmo que o PIA de um adolescente seja difícil de ser 

executado, ele deve ser iniciado, entendendo-se que todos os momentos e espaços 

são oportunos para o desenvolvimento do educando e o alcance de suas metas. O 

desenvolvimento do PIA requer que a equipe continue um trabalho de integração 

das informações e observações sobre o encaminhamento do processo 

socioeducativo do adolescente. Este acompanhamento consiste em: a) observar e 

documentar os avanços e retrocessos, facilidades e dificuldades, sucessos e 

insucessos apresentados pelo adolescente, face ao previsto no PIA; b) estimular, 

facilitar e apoiar o adolescente em suas atividades; c) indicar e fomentar ações 

voltadas ao aprimoramento do atendimento prestado; d) facilitar e incentivar a 

comunicação entre as partes envolvidas no processo educacional: e) articular as 

ações desenvolvidas nas diferentes atividades na unidade em função do previsto no 

PIA dos educandos. O acompanhamento do PIA deve se processar diariamente nas 

salas de aula nas oficinas, no refeitório, nas quadras esportivas, etc. Não se trata de 

uma observação fria e distante, como de quem vigia, controla e examina. Pelo 

contrário, é uma ação que se processa de forma compartilhada, participante e 

interativa. 

 

2.2.1.6 A criança e o adolescente no Sistema Único de Assistência Social 

 

De acordo com Silva e Oliveira (2015, p.31): 

 

Com a estruturação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a 
implementação das medidas em meio aberto de Liberdade Assistida (LA) e 
de Prestação de Serviço para a Comunidade (PSC) vêm ganhando um novo 
impulso para a sua melhor estruturação, tornando cada vez mais real a 
possibilidade de apostar e investir na ressocialização dos adolescentes em 
conflito com a lei. A operacionalização do serviço de MSE por meio do 
SUAS representa, atualmente, o principal recurso do poder público no país 
para assegurar o acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de 
LA e de PSC. A demanda por este serviço ocorre a partir da aplicação da 
medida por parte daautoridade judiciária. 
 

Vale lembrar que o Sistema Único de Assistência Social, é uma verdadeira 

revolução na assistência social brasileira. Planejado e executado pelos governos 
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federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal, em estreita parceria com a 

sociedade civil, o SUAS organiza, pela primeira vez na história do País, serviços, 

programas e benefícios destinados a cerca de 50 milhões de brasileiros, em todas 

as faixas etárias. 

O novo sistema é fruto de quase duas décadas de debates e coloca em 

prática os preceitos da Constituição de 1988, que integra a assistência à Seguridade 

Social, juntamente com Saúde e Previdência Social. Assim, as diversas ações e 

iniciativas de atendimento à população carente deixam o campo do voluntarismo e 

passam a operar sob a estrutura de uma política pública de Estado. De mero favor, 

um benefício da assistência social agora é um direito do cidadão.  

O Sistema Único integra uma política pactuada nacionalmente, que prevê 

uma organização participativa e descentralizada da assistência social, com ações 

voltadas para o fortalecimento da família. Baseado em critérios e procedimentos 

transparentes, o Sistema altera fundamentalmente operações como o repasse de 

recursos federais para estados, municípios e Distrito Federal, a prestação de contas 

e a maneira como serviços e municípios estão hoje organizados.  

                 O marco oficial para a implantação do Sistema foi quando o Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS) aprovou a Norma Operacional Básica do 

SUAS, estabelecendo um conjunto de regras que disciplinam a operacionalização da 

Assistência Social e a transição do antigo para o novo modelo.  

 Ainda como avanço no âmbito da assistência social, e no atendimento a 

adolescentes em cumprimento de MSE, em 2009 é aprovada a Tipificação Nacional 

dos Serviços Socioassistenciais. 

 

A Tipificação Nacional de Serviços Assistenciais, em conformidade com o 
ECA e as demais legislações dos direitos da criança e do adolescente, 
considera que adolescentes e jovens em cumprimento de LA e de PSC 
requerem acompanhamento especializado, individualizado, continuado e 
articulado com a rede. Por esse motivo, no âmbito do SUAS, a execução 
das medidas socioeducativas em meio aberto, voltadas para o adolescente 
em conflito com a lei entre 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 
anos, estão organizadas no rol dos serviços da Proteção Social Especial de 
média complexidade e são ofertados pelos Centros de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS) , nos territórios e municípios 
onde se identificar a demanda de sua oferta (SILVA e OLIVEIRA, 2015, p. 
31). 

 

 A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, foi aprovada em 

2009, com o objetivo de normatizar a execução dos serviços prestados pelos 

equipamentos de assistência social. 
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[...] por meio da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, da 
Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Esta normativa 
possibilitou a padronização em todo território nacional dos serviços de 
proteção social básica e especial, estabelecendo seus conteúdos 
essenciais, público a ser atendido, propósito de cada um deles e os 
resultados esperados para a garantia dos direitos socioassistenciais. Além 
das provisões, aquisições, condições e formas de acesso, unidades de 
referência para a sua realização, período de funcionamento, abrangência, a 
articulação em rede, o impacto esperado e suas regulamentações 
específicas e gerais. A aprovação da Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais representou uma importante conquista para a assistência 
social brasileira alcançando um novo patamar, estabelecendo tipologias 
que, sem dúvidas, corroboram para ressignificar a oferta e a garantia do 
direito socioassistencial (TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS, 2009, p. 4). 
 

 

 No que diz respeito ao cumprimento de MSE, a Tipificação regulamenta o 

atendimento apenas aos adolescentes que cumprem MSE em meio aberto, mais 

especificamente Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade 

(PSC), sendo este um serviço de proteção social especial de média complexidade.  

De acordo com a tipificação, o serviço recebe o nome de: 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM 

CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA 

(LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC).  

DESCRIÇÃO: O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e 

acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente. Deve contribuir para o 

acesso a direitos e para a resignificação de valores na vida pessoal e social dos 

adolescentes e jovens. Para a oferta do serviço faz-se necessário a observância da 

responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos e obrigações 

devem ser assegurados de acordo com as legislações e normativas específicas para 

o cumprimento da medida. Na sua operacionalização é necessária a elaboração do 

Plano Individual de Atendimento (PlA) com a participação do adolescente e da 

família, devendo conter os objetivos e metas a serem alcançados durante o 

cumprimento da medida, perspectivas de vida futura, dentre outros aspectos a 

serem acrescidos, de acordo com as necessidades e interesses do adolescente. O 

acompanhamento social ao adolescente deve ser realizado de forma sistemática, 

com frequência mínima semanal que garanta o acompanhamento contínuo e 

possibilite o desenvolvimento do PIA. No acompanhamento da medida de Prestação 

de Serviços à Comunidade, o serviço deverá identificar no município os locais para a 
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prestação de serviços, a exemplo de: entidades sociais, programas comunitários, 

hospitais, escolas e outros serviços governamentais. A prestação dos serviços 

deverá se configurar em tarefas gratuitas e de interesse geral, com jornada máxima 

de oito horas semanais, sem prejuízo da escola ou do trabalho, no caso de 

adolescentes maiores de 16 anos ou na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. 

A inserção do adolescente em qualquer dessas alternativas deve ser compatível 

com suas aptidões e favorecedora de seu desenvolvimento pessoal e social.  

 USUÁRIOS: Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 

anos, em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de 

Prestação de Serviços à Comunidade, aplicada pela Justiça da Infância e da 

Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente e suas famílias.  

 OBJETIVOS: - Realizar acompanhamento social a adolescentes durante o 

cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de 

Serviços à Comunidade e sua inserção em outros serviços e programas 

socioassistenciais e de políticas públicas setoriais; - Criar condições para a 

construção/reconstrução de projetos de vida que visem à ruptura com a prática de 

ato infracional; - Estabelecer contratos com o adolescente a partir das possibilidades 

e limites do trabalho a ser desenvolvido e normas que regulem o período de 

cumprimento da medida socioeducativa; - Contribuir para o estabelecimento da 

autoconfiança e capacidade de reflexão sobre as possibilidades de construção de 

autonomias; - Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo 

informacional e cultural e o desenvolvimento de habilidades e competências; - 

Fortalecer a convivência familiar e comunitária.  

 PROVISÕES  

  AMBIENTE FÍSICO: Espaços destinados à recepção, sala de 

atendimento individualizado com privacidade, para o desenvolvimento de atividades 

coletivas e comunitárias, atividades de convivência e atividades administrativas, com 

acessibilidade em todos seus ambientes, de acordo com as normas da ABNT. 35.  

  RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e de consumo para o 

desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, linha telefônica, 

dentre outros.  

  MATERIAIS SOCIOEDUCATIVOS: pedagógicos, culturais e esportivos. 

Banco de dados de usuários de benefícios e serviços socioassistenciais; Banco de 

dados dos serviços socioassistenciais; Cadastro Único dos Programas Sociais; 

Cadastro de Beneficiários do BPC.  
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  RECURSOS HUMANOS: De acordo com a NOB-RH/SUAS.  

 TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Acolhida; escuta; estudo 

social; diagnóstico socioeconômico; referência e contrarreferência; trabalho 

interdisciplinar; articulação interinstitucional com os demais órgãos do sistema de 

garantia de direitos; produção de orientações técnicas e materiais informativos; 

monitoramento e avaliação do serviço; proteção social proativa; orientação e 

encaminhamentos para a rede de serviços locais; construção de plano individual e 

familiar de atendimento, considerando as especificidades da adolescência; 

orientação sociofamiliar; acesso à documentação pessoal; informação, comunicação 

e defesa de direitos; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação 

com os serviços de políticas públicas setoriais; estímulo ao convívio familiar, grupal 

e social; mobilização para o exercício da cidadania; desenvolvimento de projetos 

sociais; elaboração de relatórios e/ou prontuários.  

 AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS: Segurança de Acolhida: - Ser acolhido em 

condições de dignidade em ambiente favorecedor da expressão e do diálogo; - Ser 

estimulado a expressar necessidades e interesses. Segurança de convívio ou 

vivência familiar, comunitária e social: - Ter acesso a serviços socioassistenciais e 

das políticas públicas setoriais, conforme necessidades; - Ter assegurado o convívio 

familiar, comunitário e social. Segurança de desenvolvimento de autonomia 

individual, familiar e social: - Ter assegurado vivências pautadas pelo respeito a si 

próprio e aos outros, fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania. - 

Ter acesso a oportunidades que estimulem e ou fortaleçam a 

construção/reconstrução de seus projetos de vida, bem como oportunidades de 

convívio e de desenvolvimento de potencialidades; - Informações sobre direitos 

sociais, civis e políticos e condições sobre o seu usufruto; - Oportunidades de 

escolha e tomada de decisão; - Experiências para relacionar-se e conviver em 

grupo, administrar conflitos por meio do diálogo, compartilhando modos de pensar, 

agir e atuar coletivamente; - Experiências que possibilitem lidar de forma construtiva 

com potencialidades e limites; - Possibilidade de avaliar as atenções recebidas, 

expressar opiniões e participar na construção de regras e definição de 

responsabilidades.  

 CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO:  

  CONDIÇÕES: Adolescentes e jovens que estão em cumprimento de 

medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 

Comunidade.  
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  FORMAS DE ACESSO: Encaminhamento da Vara da Infância e da 

Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente.  

  UNIDADE: Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS). PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Dias úteis, com possibilidade de 

operar em feriados e finais de semana. Período mínimo de 5 (cinco) dias por 

semana, 8 (oito) horas diárias.  

  ABRANGÊNCIA: Municipal e/ou Regional. Articulação em rede: - 

Serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; - 

Serviços das políticas públicas setoriais; - Sociedade civil organizada; - Programas e 

projetos de preparação para o trabalho e de inclusão produtiva; - Demais órgãos do 

Sistema de Garantia de Direitos; - Serviços, programas e projetos de instituições não 

governamentais e comunitárias.  

 IMPACTO SOCIAL ESPERADO: Contribuir para: - Vínculos familiares e 

comunitários fortalecidos; - Redução da reincidência da prática do ato infracional; - 

Redução do ciclo da violência e da prática do ato infracional. 
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3 ASPECTOS DETERMINANTES QUE INFLUENCIAM O ATO INFRACIONAL/ A 

MISÉRIA ESTRUTURAL 

  

 Neste capítulo tecemos considerações sobre a constituição da sociedade 

capitalista e a desigualdade social, relacionando o capitalismo com as expressões 

da “Questão Social”, a concepção de família e a situação de vulnerabilidade social e 

as problemáticas sociais emergentes, além de trabalhar com o levantamento de 

dados com relação ao adolescente autor de ato infracional em nível de Brasil - por 

meio de pesquisa bibliográfica em documentos publicados - e levantamento de 

dados realizados em instituições que atendem esses adolescente no município de 

Caçador - SC. 

 

3.1 A SOCIEDADE CAPITALISTA E A DESIGUALDADE SOCIAL 

  

 O modelo econômico vigente no Brasil é o capitalismo. O capitalismo é um 

sistema econômico que surge com a revolução industrial na Europa, nos séculos 

XVIII e XIX, anos de 1760 e 1860, tendo como particularidade a maneira de produzir 

que passa da produção manual feita pelo homem, ou seja, manufatura, para a 

maquinofatura, que nada mais é do que a utilização de máquinas para produzir. Este 

novo modo de produzir os bens necessários à vida estabeleceu um sistema que 

modificou as sociedades. Ao introduzir a indústria como o lócus de fabricação de 

bens, nela se estabeleceu relações sociais de produção que beneficiaram os 

proprietários dos meios de produção em detrimento dos trabalhadores. 

 A instaurar o capitalismo como modelo econômico passou-se a visualizar na 

sociedade a exploração do homem com objetivo de obter lucro imediato contribuindo 

para a alienação do mesmo.  

 

A fase crucial de acensão do capitalismo é representada usualmente pela 
chamada “revolução industrial”, quando uma série de inovações técnicas 
que submetiam a potência mecânica – primeiro, a energia hidráulica, depois 
o vapor – à produção, transformou o processo de produção, transferindo-o 
da casa ou da oficina artesanal para a fábrica, tornando- processo coletivo 
de dezenas e, mais tarde, de centenas de trabalhadores. Isso em lugar da 
produção insignificante, muitas vezes individual, de uma pessoa ou 
pequeno núcleo de pessoas com ferramentas e mecanismos manuais 
(CATANI apud MARQUES, 2006, p. 14). 

 

 A revolução industrial em sua gênese desempregou milhares de pessoas, 

gerando fome, miséria e ao mesmo tempo contribuiu para o aumento da população  
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desassistida. Neste cenário, claramente, é possível observar o que chamamos hoje 

no Serviço Social as expressões da “Questão Social”.   

 

A questão social não é senão o conjunto de expressões do processo de 
formação e desenvolvimento da classe trabalhadora e de seu ingresso no 
cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento pelo 
empresariado, pelo Estado. A evolução da questão social apresenta duas 
faces indissociáveis: uma, configurada pela situação objetiva da classe 
trabalhadora, dada historicamente, face às mudanças no modo de produzir 
e de apropriar o trabalho excedente, como frente à capacidade de 
organização e luta dos trabalhadores na defesa de seus interesses de 
classe e na procura de satisfação de maneiras de interpretá-la e agir sobre 
ela, propostas pelas diversas frações dominantes, apoiadas no e pelo poder 
do Estado. (IAMAMOTO apud MARQUES, 2006, p. 21) 
 
 

 Não se pode desconhecer que o trabalho é a base de uma pirâmide 

responsável por sustentar toda a sociedade, porém por ser a base de sustentação 

para o homem e suas necessidades, o trabalho permite que se criem relações 

sociais fundadas a partir do trabalho, são elas relações de produção e relações de 

forças produtivas, constituindo assim o modo de produção capitalista. 

 As relações produtivas se inserem na sociedade criando uma estrutura social 

e ainda a divisão da sociedade em classes sociais. Desde então notamos o 

surgimento de duas classes sociais principais: a dos capitalistas, ou também 

chamada de burguesia, e dos trabalhadores, conhecida como proletariado. 

 

Com o capitalismo, se institui a sociedade de classes e se plasma um novo 
modo de relações sociais, mediatizadas pela posso privada de bens. O 
capitalismo gera o mundo da cisão, da ruptura, da exploração da maioria 
pela minoria, o mundo em que a luta de classes se transforma na luta pela 
vida, na luta pela superação da sociedade burguesa (MARTINELLI apud 
MARQUES, 2006, p. 20) 

 

É necessário reconhecer que desde que surge a divisão da sociedade em 

classes sociais se inicia uma luta entre capital e trabalho. De um lado os burgueses 

que possuíam os meios de produção, não se importando com os trabalhadores 

como seres humanos e sim como apenas mais um meio de se produzir e tinham em 

mente apenas o acúmulo de capital, ou seja, a extração da mais-valia; de outro lado, 

o proletariado podendo oferecer apenas sua força de trabalho, sendo explorado e 

exposto a longas jornadas de trabalho em locais totalmente insalubres, em péssimas 

condições - condições essas prejudiciais a saúde humana. Devemos ressaltar ainda 

que a remuneração recebida pelos trabalhadores era capaz apenas de suprir as 

necessidades diárias, em outras palavras, apenas manter a força de trabalho. Os 
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trabalhadores eram obrigados a trabalhar somente para suprir parte das suas 

necessidades básicas. 

 Em meio à exploração e exposição de trabalhadores a locais insalubre, surge 

a inserção de crianças, adolescentes e mulheres realizando trabalho dentro das 

indústrias. Diante desta situação, no interior das fábricas, diariamente aconteciam 

inúmeros acidentes de trabalho, resultando na morte de trabalhadores. Neste 

momento da história não se oferecia o mínimo de segurança aos trabalhadores.  

 Ainda no cenário de lutas sociais surge a Igreja Católica, não se podendo 

negar que a Igreja sempre esteve no centro de toda a história com uma tentativa de 

amenizar os conflitos sociais e ganhar seu destaque na sociedade. O papel da Igreja 

sempre foi de mediador entre capital e trabalho. 

 Neste cenário de contradições, a desigualdade social emerge com maior força 

trazendo consigo as vulnerabilidades sociais, as quais são entendidas como:  

 

O resultado negativo da relação entre a disponibilidade dos recursos 
materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou grupos, e o 
acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas, culturais que 
provêm do Estado, do mercado e da sociedade. Esse resultado se traduz 
em debilidades ou desvantagens para o desempenho e mobilidades social 
dos atores (ABRAMOVAY apud SILVA e OLIVEIRA, 2015, p. 13)  

  

As desigualdades sociais são fatores importantes para analisarmos as 

vulnerabilidades às quais crianças e adolescentes ficam expostos. Por exemplo, a 

falta de acesso à educação, saúde e lazer fazem com que jovens busquem outras 

formas de inclusão ao meio, desta forma vale ressaltar que a condição econômica 

dos mesmos influencia diretamente nas escolhas, sendo visível que famílias com 

melhores condições econômicas conseguem prover as necessidades de seus jovens 

com maior facilidade e qualidade. 

 

[...]a existência de deficiências e barreiras de acesso dos jovens pobres à 
educação e ao trabalho – os dois principais mecanismos, considerados 
lícitos, de mobilidade e inclusão social da nossa sociedade – bem como às 
estruturas de oportunidades disponíveis nos campos da saúde, lazer e 
cultura, contribuem para o agravamento da sua situação de vulnerabilidade 
social. Sem escola, sem trabalho ou com inserção laboral precária, os 
jovens ficam mais desprotegidos e, consequentemente, mais expostos, por 
exemplo, à cooptação pelo crime organizado. Assim, a prática de furto e a 
comercialização de drogas ilícitas – muitas vezes iniciadas por influência do 
grupo de amigos mais próximo – representariam uma alternativa real de 
trabalho na esperança de mobilidade social para o jovem morador das 
periferias pobres das grandes cidades, ainda que o exponha aos riscos e à 
criminalização relacionados às práticas desviantes (SILVA e OLIVEIRA, 
2015 p. 14). 
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 Sendo assim, convém afirmar que as vulnerabilidades sociais às quais os 

joves são expostos e a miséria estrutural de um Estado - que indiretamente se nega 

a prestar auxílio e contribuir de fato para uma mudança significativa na vida e 

realidade dos jovens - são sim fatores que fazem com que todos os dias crianças e 

adolescentes deixem de ir à escola para sair nas ruas pedir esmolas, para poderem 

fazer uma refeição de péssima qualidade, ou ainda cometer furto, assalto para ter 

acesso àquilo que é garantido a eles por lei, - a qual é fragilizada e serve apenas 

para dizer na teoria o que são direitos sociais. 

 Para reforçar a reflexão podemos observar:  

 

Os estudos mostram que o fenômeno contemporâneo do ato infracional 
juvenil está associado não à pobreza ou à miséria em si, mas, sobretudo, à 
desigualdade social, e à dificuldade no acesso às políticas sociais de 
proteção implementadas pelo Estado. De acordo com o levantamento 
realizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
(2013), dos adolescentes em conflito com a lei que cumpriam medida 
socioeducativa de privação de liberdade, 95% eram do sexo masculino e 
cerca de 60% tinham idade entre 16 e 18 anos. Sobre as características 
sociais dos adolescentes infratores não existem dados recentes, mas na 
tentativa de dimensionar essa questão, citam-se aqui os resultados de uma 
pesquisa realizada pelo IPEA e Ministério da Justiça (2003), que mostram 
um perfil de exclusão social entre esses adolescentes: mais de 60% dos 
adolescentes privados de liberdade eram negros, 51% não frequentavam a 
escola e 49% não trabalhavam quando cometeram o delito e 66% viviam 
em famílias consideradas extremamente pobres (SILVA; GUERESI apud 
SILVA e OLIVEIRA, 2015, p. 15). 

 

 Os autores ainda complementam que: 

 

assim, se é fato que os jovens excluídos enfrentam maiores dificuldades de 
inserção social, o que ampliam as chances de inscreverem em sua trajetória 
cometimentos de atos reprováveis, também é verdade que os jovens 
oriundos de famílias mais abastadas se envolvem tão ou mais com drogas, 
uso de armas, gangues, atropelamentos, apedrejamentos, etc. A diferença é 
que esses possuem mais recursos para se defenderem, sendo mais raro 
terminarem sentenciados em unidades de privação de liberdade, ao passo 
que os adolescentes mais pobres, além de terem seu acesso à justiça 
dificultado, ainda são vítimas de preconceitos de classe social e de 
raça, comuns nas práticas judiciárias (2015, p. 16). 

 
 

Segundo Maruschi, Estevão e Bazon (2014), estudos realizados 
possibilitaram: 

 
a identificação de quatro fatores de risco mais fortemente associados à 
persistência da conduta infracional: atitudes e orientação 
antissociais (atitudes, valores, crenças e racionalizações que servem de 
suporte para o comportamento infracional, motivando ou justificando o 
referido comportamento, ou a chamada "cognição antissocial"); associação 
a pares antissociais (associação estreita a pares envolvidos em atividades 
divergentes e ilícitas, e um relativo isolamento de pares pró-
sociais); história de comportamento antissocial (envolvimento precoce e 
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contínuo em numerosos e variados atos antissociais, em uma variedade de 
cenários); e personalidade/comportamento (apresentação de 
determinadas características de funcionamento, como fraco controle dos 
impulsos, baixa autoestima possibilitou, agressividade, insensibilidade e 
comportamento movido pela busca do prazer). 
 
 

3.2 A CONCEPÇÃO DE FAMÍLIA E A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 

   

O conceito de família passa por mudanças ao longo dos tempos. Porém 

podemos dizer que a origem da família está desde o início das civilizações. Não 

podemos desconhecer que a família pode ser considerada a mais antiga das 

organizações em grupo, sendo uma unidade social, a qual historicamente, antes do 

homem deixar de ser nômade e passar a se organizar em comunidades sedentárias, 

constituía-se em um grupo de pessoas, as quais se relacionavam entre si e 

geralmente tinham um ancestral em comum. 

 A família é vista por muitos não apenas como organização social, mas 

também como um processo natural da evolução humana.  

 Vale lembrar que cada membro da família tem um papel dentro da mesma, 

seja obrigações, seja exercer liderança ou até mesmo prover o sustento dos outros 

membros. Assim,  

 

A família é o espaço indispensável para a garantia da sobrevivência da 
proteção integral dos filhos e demais membros, independentemente do 
arranjo familiar ou da forma como vêm se estruturando. É a família que 
propicia os aportes afetivos e, sobretudo, materiais necessários ao 
desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes. Ela desempenha um 
papel decisivo na educação formal e informal; é em seu espaço que são 
absorvidos os valores éticos e morais, e onde se aprofundam os laços de 
solidariedade. É também em seu interior que se constroem as marcas entre 
as gerações e são observados valores culturais. (KALOUSTIAN; FERRARI 
apud BORGES, 2012 p. 63). 

 

Nos dias atuais a família é vista como unidade de extrema importância, pois é 

direito de todos a ter convivência familiar. Ela aparece em primeiro lugar quando se 

trata principalmente da garantia dos direitos das crianças e adolescentes.  

O conceito de família pode mudar de pessoa para pessoa, algumas preferem 

descrever a família como um espaço no qual pessoas se relacionam pela afinidade e 

afeto entre os membros, outras pessoas preferem definir família aquela composta de 

pessoas que possuem laços sanguíneos. De uma forma ou de outra não podemos 

negar que pertencemos sim a uma família e mesmo que não exista um bom 

relacionamento entre os membros, ninguém está sozinho. 
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É necessário reconhecer que, com o modelo econômico capitalista, aspectos 

como a economia passaram a influenciar a família e consequentemente os 

adolescentes que fazem parte dessas famílias no que diz respeito à sociabilidade, 

pois é notável que famílias que são consideradas pobres, ou que possuem poucos 

recursos econômicos, não têm participação social ativa, além de não possuírem 

autonomia e identidade. As famílias que apresentam essas características, 

geralmente, não conseguem transmitir cultura e incentivo de participação social, 

desta forma ocorre o que chamamos de reprodução social, onde se transmite o que 

se recebe. 

 

A situação de pobreza a que estão submetidas a maior parte das crianças e 
adolescentes brasileiros, por seu lado, acaba geralmente por levá-las à 
entrada precoce no mundo do trabalho, que tem sido uma das estratégias 
utilizadas com maior freqüência pelas famílias pobres para compensar a 
sua redução de renda, conseqüente de fatores como o desemprego, a 
perda do valor real do salário e/ou outros. (VOLPI apud BORGES, 2012, p. 
69).   
 

 As famílias, na realidade contemporânea, sofrem influências de uma 

sociedade capitalista, onde adolescentes e até mesmo crianças, desde muito cedo, 

buscam se encaixar em grupos sociais, mesmo que isso os exponham a algum risco 

social, tornando-os vulneráveis. 

 

As famílias convivem com essa realidade contemporânea resultante de uma 
sociedade capitalista, na qual, vêem seus adolescentes com desejos e 
necessidades não supridas, gerando a frustração e incômodo que precisam 
ser aliviados. Tal situação encontra eco na sociedade do consumo. O 
desejo passa a ser incentivado, adestrado, manipulado na lógica do 
capitalismo, o que remete ao entendimento de que o conflito familiar gerado 
pelo ato infracional é também fruto da lógica do capitalismo e dos meios de 
produção e de reprodução (BORGES, 2012, p. 75) 

 

 O fato de buscar inserir-se em grupos sociais, independente de classe 

social, abre espaço para o consumismo, como forma mais eficaz de tornar-se visível 

na sociedade de aparências. 

 

A lógica da sociedade de consumo é perversa: cria necessidade sem 
distinção quanto ao poder aquisitivo do consumidor, estabelecendo a 
contradição entre o que é sentido como necessário para garantia da própria 
identidade social e a possibilidade real de se atingir tal padrão. (OZELLA 
apud BORGES, 2012, p. 75).  
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 Na busca por uma melhor condição de vida, muitos adolescentes acabam se 

envolvendo com a criminalidade, de modo que, conforme  Borges (2012 p. 77), 

 

O cenário de fragilidade e vulnerabilidade onde está inserido o adolescente 
encontra eco na propensão de assumir riscos, uma característica comum da 
adolescência, associada à necessidade psicológica de explorar limites, de 
se expressar, como parte do desenvolvimento da identidade individual. Esta 
composição leva muitos adolescentes a se envolver com tabaco, álcool e 
outras drogas que causam dependência que, em longo prazo e sem 
instruções quanto a seus malefícios à saúde, trazem outras conseqüências, 
como entrar para o mundo do crime para sustentar um hábito. 
 

 O conceito de família atualmente está passando por mudanças. Essas 

mudanças não estão associadas a mudanças internas, mas possivelmente 

associadas às mudanças que ocorrem diariamente na sociedade. A sociedade por 

sua vez, é responsável por disseminar o preconceito e outros pensamentos que 

causam influência nas famílias e principalmente nos adolescentes e jovens. 

 A pressão e moldes impostos pela sociedade nas famílias atinge com maior 

impacto as crianças e adolescentes, pois, estes se encontram ainda em fase de 

desenvolvimento, ou seja, estão construindo sua identidade e seus valores. Desta 

forma estão mais vulneráveis e passivos a envolver-se em atos infracionais. 

 

3.3 PROBLEMÁTICAS SOCIAIS EMERGENTES 

 

 Atualmente, não só o Brasil, mas o mundo vem apresentando diversas crises, 

sejam elas econômicas ou políticas, porém devemos lembrar que as problemáticas 

sociais sempre existiram, em alguns momentos com menos forças em alguns um 

pouco mais forte. 

 Alguns aspectos devem ser avaliados quando trata-se de problemáticas 

sociais emergentes. Um desses aspectos é o poder de influência imposto pela mídia 

e meios de comunicação, sendo que 

 

[...] um dos seus papéis é aliciar a sociedade ao consumo, para satisfação 
de necessidades básicas ou não, por meio de mídia impressa, radiofônica, 
televisiva e da internet. Englobando, inclusive, características sociológicas, 
como a moda, que gera sentimento de insaciabilidade. O aliciamento se dá 
pelos apelos de consumo, ofertando produtos e serviços e alcançando 
todas as faixas etárias e camadas sociais. A mídia gera também uma rede 
de opiniões sobre temas diversos, que, quando explorados,repetem os 
discursos carregados de ideologias que nem sempre expressam a realidade 
(BORGES, 2012, p. 87).   
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 A mesma mídia responsável por contribuir com o consumismo e alienação, se 

torna um canal para a exposição dos próprios problemas sociais. Destacamos aqui a 

estigmatização do adolescente. O adolescente alvo da mídia geralmente é um 

adolescente que advém de uma família com condição econômica fragilizada, muitas 

vezes negligenciada e excluída pela sociedade. Esse adolescente por vezes acaba 

se envolvendo em situações polêmicas, por exemplo atos infracionais. 

 A educação é um outro ponto. Ao invés de contribuir para o melhor 

desenvolvimento da sociedade, acaba tornando-se em uma problemática. 

 

Embora possa se constituir em um importante aliado na transformação 
social, a educação, da forma como está estruturada na sociedade 
capitalista, sobretudo nos países em desenvolvimento, não tem cumprido 
esse papel efetivamente (BORGES, 2012, p. 88). 

  

 Por outro lado, é necessário reconhecer que as famílias mais pobres,  

historicamente falando, não oferecem muito apoio e incentivo para que seus 

membros usem da educação - oferecida como direito – como forma de construir um 

futuro melhor. Com a falta de escolaridade dificulta-se a inserção no mercado de 

trabalho. E a dificuldade de inserir-se no mercado de trabalho torna-se um problema 

na sociedade contemporânea. Segundo dados levantados, 

 

De cada 10 jovens de classe média e alta, 9 estudam, enquanto somente 4 
estudam a cada 10 jovens pobres, sendo 3 fora da respctiva série escolar. 
Mesmo que o país viesse a encontrar uma situação de pleno emprego, os 
jovens filhos de pobres ficariam no andar de baixo, enquanto os filhos de 
classes médias e alta no  andar de cima da hierarquia ocupacional, 
reproduzindo recorrentemente o padrão execrado de desigualdade de renda 
[...] construção de um Brasil justo e democrático, torna-se fundamental 
defender a criação de condições efetivas para a liberação de jovens da 
condenação ao trabalho para sobrevivência, especialmente os filhos de 
pobres e os de menor escolaridade (UNESCO apud BORGES, 2012, p. 92). 

 

 O uso de drogas torna-se fator preocupante, pois emerge na sociedade 

atingindo principalmente adolescentes que de usuários podem passar a ser 

traficantes ou até mesmo passar a roubar e assaltar para sustentar o vício. 

 

O caminho de extorsão, favores e dividas contraídas com traficantes, levam 
os jovens que se inicia como usuário de drogas, a roubar, assaltar e às 
vezes até matar para pagar aqueles que os ameaçam de morte, caso não 
conseguisse saldar a divida e manter respeito. Muitos se tornam membros 
de quadrilhas, seja para pagar dívida, seja para se sentir mais forte diante 
dos inimigos criados, seja para intimidar vitimas e para se impor aos 
policiais, entranhando cada vez mais num caminho ‘interminável e 
inescapável’ (ZALUAR apud BORGES, 2012, p. 95). 
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 Todas essas problemáticas acima expostas e discutidas podem e certamente 

vão continuar existindo se não forem desenvolvidas ações preventivas pelo Estado e 

pela própria sociedade.  

 Deve-se reconhecer que problemas sociais sempre existiram com ênfase nos 

anos da gênese da revolução industrial e surgimento do sistema capitalista, porém 

na época em questão a sociedade não era amparada por leis e políticas sociais que 

visavam  garantir direitos.  

 

3.4 O ADOLESCENTE BRASILEIRO AUTOR DE ATO INFRACIONAL  

 

 Apresentamos a seguir alguns aspectos com relação ao adolescente 

brasileiro autor de ato infracional. Para tanto, foi necessário fazer um levantamento 

de dados sobre a situação dos jovens no Brasil, por meio de pesquisas em 

documentos, e no município de Caçador – SC (dados fornecidos pelas instituições 

que atendem adolescentes autores de atos infracionais). A partir desse 

levantamento de dados, podemos visualizar da melhor forma a real situação do 

Brasil e do município com relação aos autores de atos infracionais.  

 

3.4.1 Dados oficiais sobre a situação dos jovens no Brasil  

 

 O Brasil, nos últimos anos, passa por diferentes transformações sociais, 

econômicas e políticas, isso certamente influencia as mudanças comportamentais 

dos adolescentes e jovens. O aumento populacional e o envolvimento de 

adolescentes com a prática de atos infracionais apontam dados alarmantes, 

preocupando a sociedade em geral, pois esta se torna alvo dos autores de atos 

infracionais. 

 Inicialmente precisamos conhecer a situação dos jovens no Brasil. Conforme 

destaca Tejadas (2005, p. 103):  

 

Alguns dados permitem um panorama da situação dos jovens no Brasil. 
Conforme levantamento do IPEA/IBGE, são 34 milhões entre 15 e 24 anos 
e 23,3 milhões os adolescentes brasileiros de 12 a 18 anos, portanto 15% 
dos habitantes do Brasil. Nessa faixa etária, a Região Sudeste, em termos 
proporcionais,concentra a maior parte, na ordem de 40%, seguida das 
regiões Nordeste, com 32%, Sul,com 14%, Centro-Oeste,com 7%, e Norte, 
com 6,5%, dados que seguem os padrões gerais de distribuição 
populacional. O índice de adolescentes não-brancos é de 50,9% e o de 
brancos é de 49,1%. Em relação a atividades como escola e trabalho, o 
estudo demostra que 66% dos adolescentes só estudam,n 17,5% estudam 
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e trabalham, 7,5% apenas trabalham e 9,0% não estudam e nem trabalham. 
Neste caso, o dado refere-se a dois milhões de jovens.  

  

Atualmente, em nosso país, segundo a Fundação ABRINQ, há 

aproximadamente 60,5 milhões de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos, sendo 

que mais de um terço deles se concentra no Sudeste. 

 

Tabela 2 - População de crianças e adolescentes de 0 e 19 anos por região 

Grandes Regiões População Total População entre 0 

e 19 anos 

% da população 

entre 0 e 19 anos 

sobre a 

população total 

Região Norte 17.523.777 6.411.579 36,6% 

Região Nordeste 56.640.710 18.564.043 32,8% 

Região Sudeste 85.916.158 23.128.103 26,9% 

Região Sul 29.290.154 7.796.413 26,6% 

Região Centro-

Oeste 

15.489.302 4.646.559 30,0% 

Brasil 204.860.101 60.546.697 29,6% 

Fonte: IBGE (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2015) 

 

 Cerca de 55 milhões de pessoas encontram-se em situação de pobreza no 

Brasil, tendo em vista que 18 milhões desses 55 estão em situação de extrema 

pobreza, ainda de acordo com a Fundação ABRINQ. 

 Outro dado importante, é sobre a violência - a tabela a seguir irá mostrar o 

número de homicídios de jovens entre 0 e 19 anos com arma de fogo no ano de 

2015. 

 

Tabela 3 - Número de homicídios de jovens entre 0 e 19 anos com arma de 
fogo no ano de 2015 

(CONTINUA) 
 

Grandes Regiões Homicídio Armas de fogo População de 0 e 

19 anos  

Região Norte 1.147 803 70,0% 

Região Nordeste 4.564 3.904 85,5% 

Região Sudeste 2.716 2.055 75,7% 
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Tabela 3 - Número de homicídios de jovens entre 0 e 19 anos com arma de 
fogo no ano de 2015 
                                                                                                             (CONCLUSÃO) 

Região Sul 1.076 865 80,4% 

Região Centro-

Oeste 

962 757 78,7% 

Brasil 10.465 8.384 80,1% 

Fonte: MS/SVS/CGIAE/ Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

 

 Um indicador importante quando se trata de criança, adolescentes e jovens, é 

a taxa de escolarização. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) sobre este indicativo mostram que, nos anos de 2013, cerca de 55,1% 

possuíam ensino médio e 96,1 ensino fundamental. Em 2014 totalizavam 56,3% 

com ensino médio e 96,3 fundamental e mais recente, nos anos de 2015, 56,9% 

finalizaram o ensino médio e 96,5 o ensino fundamental. De acordo com esses 

dados, vemos que ocorre um aumento de pessoas que possuem ensino médio, 

entretanto ainda é uma porcentagem baixa. Levantamento Anual SINASE 2014 

apresenta 26.913 atos infracionais para 25.428 adolescentes em restrição e privação 

de liberdade em todo o país. Cabe destacar que o número de atos infracionais 

supera o número de adolescentes e jovens em restrição e privação de liberdade pela 

possibilidade de atribuição de mais de um ato infracional a uma mesma sentença 

que aplicou a medida socioeducativa.  

 Pelos dados apresentados no gráfico 1 e tabelas 4, ambos abaixo, 44% 

(11.632) do total de atos infracionais em 2014 foram classificados como análogo a 

roubo, e 24% (6.350) foram registrados como análogo ao tráfico de drogas. O ato 

infracional análogo ao homicídio foi registrado em 9% (2.481). Pode-se verificar, 

pelos dados apresentados na tabela 4, que as Unidadess Federais (UFs) com maior 

concentração de atos infracionais são: São Paulo (10.211), Pernambuco (1.892), 

Minas Gerais (1.853), Rio de Janeiro (1.655), Rio Grande do Sul (1.192) e o Distrito 

Federal (1.084). 
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Gráfico 1 - Atos Infracionais - Total Brasil (2014)  

Fonte: SINASE, 2017 
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Tabela 4 -Atos Infracionais - Por Região e UF (2014) 

 

Fonte: SINASE, 2017 
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3.4.2 Dados oficiais sobre os atos infracionais cometidos em Caçador - SC  

 

 As entidades que atendem adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa no município de Caçador/SC são: Centro de Atendimento 

Socioeducativo Provisório (CASEP), a Unidade de Atendimento Socioeducativo de 

Semiliberdade (Assosiação Esporte Clube Flamengo - AFHAGO), e o Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que possui o Serviço de 

Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade. 

 Segundo levantamento efetuado, os dados repassados pelo Centro de 

Atendimento Socioeducativo Provisório (CASEP) de Caçador, sobre o cometimento 

de ato infracional são: 

 
 ANO DE 2016  
 

Número de adolescentes atendidos  

O Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório - CASEP de Caçador 

atendeu quarenta e um (41) adolescentes. A infraestrutura institucional do CASEP, 

de acordo com informações fornecidas, é apta para atender somente adolescentes 

internados provisoriamente, ou seja, por no máximo 45 dias, porém, o ano de 2016 

foi atípico, e por falta de vagas em Centros de Atendimento Socioeducativos 

(CASE´s) do estado, foram atendidos também adolescentes sentenciados à 

internação de no mínimo seis meses até no máximo três anos. Atendeu-se ainda 

adolescentes reincidentes em atos infracionais e também aqueles que receberam 

internação-sanção de 30, 60 ou 90 dias.  

Permaneceram na unidade, na passagem do ano de 2016 para 2017, sete 

adolescentes: cinco destes cumprindo medidas socioeducativas de internação e os 

outros dois com vencimento da internação provisória no mês de janeiro de 2017. 

 
 Faixa etária  

Entre os adolescentes atendidos no ano de 2016, observamos que a partir 

dos 14 anos é crescente o número de adolescentes cumprindo MSE de internação, 

seja ela provisória, sanção ou com período maior compreendido entre, no mínimo de 

seis meses e no máximo de três anos. Entretanto, a incidência maior é na faixa 
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etária de 16 e 17 anos, pouco mais de 60% dos atendimentos e serviços prestados 

pela unidade foi para esta faixa etária. 

 

Tabela 5 – Faixa etária dos adolescentes que cumpriram MSE no CASEP no 
ano de 2016 
 
Sem informação  2 

14 anos  1 

15 anos  4 

16 anos  12 

17 anos 15 

18 anos  5 

19 anos  2 

Total 41 

Fonte: CASEP, 2017 

 

Tabela 6 – Atos Infracionais cometidos pelos adolescentes em cumprimento de 
MSE no CASEP no ano de 2016 
 

 

Fonte: CASEP, 2017 

 

Assalto  7  

Estupro de vulnerável  1  

Furto  2  

Homicídio  4  

Latrocínio  1  

Lesão corporal  1  

Mandado de busca e apreensão  3  

Regressão de medida L.A.  3  

Regressão de medida SEMI  4  

Roubo  8  

Tentativa de homicídio  2  

Tráfico de drogas  5  

Total 41 
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Neste ano o ato infracional mais praticado foi o roubo, pois 08 dos 

adolescentes foram apreendidos por essa ação ilícita. Seguido por demais atos 

infracionais como assalto, tráfico de drogas, homicídio, entre outros, com menor 

incidência, porém não menos importante. 

 

ANO DE 2017  

 

Número de adolescentes atendidos  

Do início do ano até julho de 2017 atendeu-se vinte (20) adolescentes. A 

maioria da comarca de Caçador, mas também alguns da região. 

 

Tabela 7 – Faixa etária dos adolescentes que cumpriram MSE no CASEP no 
ano de 2017   
 
13 anos  1 

14 anos  2  

15 anos  2  

16 anos  5  

17 anos  9  

18 anos  1  

TOTAL  20  

Fonte: CASEP, 2017 

 

Tabela 8 – Atos infracionais cometidos pelos adolescentes em cumprimento de 
MSE no CASEP no ano de 2017 
 
Ameaça  2  

Assalto  2  

Mandado de busca e apreensão  2  

Regressão de medida  7  

Roubo  6  

Tráfico de drogas  1  

Total 20 

Fonte: CASEP, 2017 
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Sobre os determinantes do ato infracional  

Em resposta ao ofício encaminhado com solicitações de informações, a 

assistente social da instituição, informou que: “Cada vez mais cedo vemos 

adolescentes com envolvimento em ações ilícitas. Questionados sobre os motivos 

que os levam à prática do ato infracional, as respostas são as mais variadas. 

Sabemos que a família disfuncional; a ausência de políticas públicas básicas; a 

carência afetiva; a influência negativa de amigos; entre outras, são algumas das 

justificativas elencadas pelos adolescentes que estão em conflito com a lei e 

também o uso de drogas concomitante com esses fatores faz com que a situação se 

agrave cada vez mais”.  

Outro levantamento efetuado no município de Caçador refere-se à Unidade 

Socioeducativa de Semiliberdade. Nesta, as informações repassadas foram as 

seguintes: 

O número de adolescentes atendidos no periodo de janeiro de 2016 à julho de 

2017, foi de 47 adolescentes. A faixa etária destes era de 14 a 20 anos, conforme o 

gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 2 – Faixa etária dos adolescentes em cumprimento de MSE de 
semiliberdade no período de janeiro de 2016 a julho de 2017 
Fonte: Stefani Paola, 2017 

 

Os atos infracionais cometidos pelos adolescentes nesse período foram 

roubo, tráfico, estupro, homicídio, furto, ameaça/lesão corporal e descumprimento de 

MSE, conforme aponta o seguinte gráfico: 
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Gráfico 3 – Atos Infracionais cometidos pelos adolescentes em cumprimento 
de MSE de Semiliberdade no período de janeiro de 2016 a julho de 2017 
Fonte: Stefani Paola, 2017 
 

 Em entrevista realizada com a psicóloga e a assistente social da unidade 

socioeducativa de semiliberdade, elas apontam que recebem adolescentes que 

cometeram ato infracional, os mesmos podem vir de outra medida como por 

exemplo internação (CASE) ou internação provisória (CASEP). Antes da apuração 

do ato infracional dependendo da gravidade do ato cometido o adolescente pode 

aguardar em liberdade, quando trata-se de homicídio por exemplo o adolescente 

recebe a medida de internação até que o ato seja apurado.  

 Ainda de acordo com as entrevistadas: “O trabalho realizado na unidade de 

semiliberdade é: Acolhimento (orientando o adolescente sobre as normas e rotinas 

da unidade); Escolarização: o adolescente é encaminhado para locais de educação 

e profissionalização; Atendimentos: são realizados uma vez por semana no mínimo 

ou mais vezes caso necessário, e são realizadas visitas domiciliares para as famílias 

que residem no municípios de Caçador e, em casos de adolescentes vindos de 

outras cidades, são realizados contatos com CRAS, CREAS e Conselho Tutelar dos 

respectivos municípios; Documentação: encaminha-se os adolescente para emissão 

de documentação civil caso ainda não tenham; Oficinas de artesanato, horta, 

informática, educação física e evangelização; Construção do Plano Individual de 

Atendimento (PIA), de acordo com o Sistema Nacional de Atendimento 

Socieducativo (SINASE), relatórios de acompanhamento para encaminhar ao poder 

judiciário para contribuir com a avaliação da medida, podendo ser sugerido 

regressão ou progressão de medida.”  
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 Elas ainda citam desafios com: adolescentes de outros municípios, pois fica 

difícil o contato com a família (o adolescente não é um ser isolado); programas de 

profissionalização: os mesmo exigem pré-requisitos que ao invés de incluir os 

adolescentes os excluem devido à realidade a qual se encontram; preconceito da 

comunidade e empresas; adolescentes vindos do litoral: apresentam comportamneto 

agressivo e não demostram medo de punição; poder judiciário avalia o adolescente 

para aplicação de MSE somente com base em conhecimentos jurídicos, o ideal seria 

fazer uma avaliação antes da aplicação da MSE”. 

 As entrevistadas apontam como determinantes para a prática do ato 

infracional: 

“Não podem ser apontados, pois existem bastante reincidência na Semiliberdade, 

porém percebe-se que o uso de drogas pode ser um determinante, pois 

adolescentes sob efeito ou em busca dessas substâncias podem cometer atos 

infracionais. E também pelo fato de que todos já fizeram uso de drogas.” 

Buscou-se também dados no Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), no serviço de proteção à adolescentes em 

cumprimento de MSE de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à 

Comunidade, obtendo os seguintes dados com relação aos adolescentes em 

cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de 

Serviços à Comunidade: 

 

 

Gráfico 4 – Atos infracionais cometidos no ano de 2016 
Fonte: Stefani Paola, 2017 
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 De acordo com o gráfico acima, vemos que durante o ano de 2016, foram 114 

adolescentes atendidos no serviço acima citado, sendo que o ato infracional mais 

atendido foi a posse de drogas para consumo, em seguida furto.  

 No ano de 2017, até o mês de julho, foram atendidos 71 adolescentes, sendo 

que o tipo de ato infracional mais cometido deixa de ser posse de drogas para 

consumo e passa a ser lesão corporal e em seguida furto,o que continua ocupando 

o segundo lugar no que se refere a ato infracional mais cometido. Conforme aponta 

o seguinte gráfico. 

 

 

Gráfico 5 – Atos infracionais cometidos até julho de 2017 
Fonte: Stefani Paola, 2017 

 

O envolvimento em situações de risco, evasão escolar, exclusão social, 

principalmente em cursos pela falta de escolaridade bem como no mercado de 

trabalho, são apontados pela psicóloga que trabalha no CREAS/MSE como 

principais determinantes para o envolvimento de adolescentes em atos infracionais. 

Ainda segundo a psicóloga, as medidas na maioria das vezes são aplicadas 

coerentemente, porém, ainda existem algumas medidas que não são coerentes com 

o perfil do adolescente. Ela afirma que não acha errado aplicar as medidas sem 

estudo social, pois, o mesmo acontece no acompanhamento da medida, ressalta 

ainda que as medidas aplicadas são irrogadas conforme o ato infracional, isso quer 

dizer que se o ato foi cometido, gera uma consequência e cabe à equipe 
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responsável pelo acompanhamento da MSE dissernir como deve ser esse 

acompanhamento. Em casos menos graves, nos quais o adolescente se expôs em 

situação de risco somente no momento do ato infracional, encontra-se matriculado e 

frequentando a escola e tem bom convívio social e comunitário, são feitas as 

mínimas intervenções pela equipe e assim vice - versa. 

A partir da visualização destes dados podemos ter uma noção do número de 

adolescentes que cometeram ato infracional e se encontram em cumprimento de 

medida socioeducativa no município de Caçador  
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4 AS CONTRIBUIÇÕES POSSÍVEIS DO SERVIÇO SOCIAL NA QUESTÃO DO 

ATO INFRACIONAL 

 

 Neste capitulo, abordaremos aspectos relevantes sobre o surgimento do 

Serviço Social como profissão, pontuando questões determimantes para atuação 

profissional. Além de enfocar sobre a “questão social”, projeto ético político e as 

contribuições possíveis do Serviço Social na questão do ato infracional. 

 

4.1  A PROFISSÃO DE SERVIÇO SOCIAL  

 

O Serviço Social foi implantado em um cenário socioeconômico e político de 

muitas contradições sociais, econômicas, culturais e políticas, devido ao surgimento 

do modo capitalista de produção. Em um momento de muitas lutas sociais, 

exploração decorrente do surgimento da industrialização e do surgimento do sistema 

capitalista de produção. Neste momento o proletário ameaçava a ordem burguesa, 

devido à insatisfação das condições de vida oferecidas por parte da burguesia. 

A origem da profissão de Serviço Social se encontra em meio às contradições 

sociais, pois com o acirramento das contradições sociais das classes sociais 

formadas, acentua-se a pobreza. Devido a essa situação, o ser humano se vê a 

margem de qualquer possibilidade de ter vida digna com acesso aos mínimos 

necessários. 

 

Nesse cenário, o trabalho do assistente social sofre profundas inflexões de 
correntes das novas configurações do mercadode trabalho que incidem 
também nos espaços em que os assistentes sociais se inserem como 
trabalhadores assalariados, que não escapam das determinações 
estruturais que movem os processos de intensificações e precarização do 
trabalho, no contexto da crise mundial (RAICHELIS, 2013, p. 611). 

  

 A Igreja Católica teve um papel significativo na sociedade, e também no 

surgimento da profissão de Serviço Social, tanto na Europa como no Brasil. 

Devemos ressaltar que as primeiras iniciativas da organização da profissão estão 

vinculadas ao protagonismo de grupos sociais, majoritariamente fenômenos 

participantes do movimento católico leigo, e responsável pela ação social da igreja 

que teve importância singular na configuração da identidade que marca a gênese do 

Serviço Social no Brasil.  
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 A Igreja Católica foi responsável pelo ideário, e pelo inicial campo de ação da 

profissão no Brasil. As bases da formação da profissão foram inspiradas na doutrina 

social católica, com o “tomismo” e na sociedade positivista. 

  

O contexto histórico em que se origina o Serviço Social no Brasil é marcado 
pelo desenvolvimento do capitalismo industrial e da espansão urbana. Os 
primeiros resquícios da profissão surgiram ligados ao movimento católico, 
por volta das décadas de 1920 e 1930, mediados por ações 
assistencialistas e evangelizadoras pautadas nas referências de Santo 
Tomás de Aquino. As damas de caridade (mulheres de famílias burguesas) 
faziam o papel das primeiras assistentes sociais. Porém, o desenvolvimento 
das forças produtivas e as relações sociais oriundas desse processo 
suscitaram a emergência de novas necessidades sociais e o aparecimento 
de novos impasses no tocante à questão social, que exigiram a atuação de 
profissionais qualificados para o seu enfrentamento (FREITAS e RIBEIRO, 
2014, p.42). 
 

 De acordo com Iamamoto e Carvalho apud Freitas e Ribeiro (2014, p. 42), o 

Serviço Social era caracterizado: 

 

Por ser um movimento ao qual se dedicam mulheres de famílias abastadas, 
reunidas a partir de seu relacionamento e militância no meio católico. A 
partir dessa base social, da origem de classe dos núcleos pioneiros do 
Serviço Social se pode deduzir que seu modo de ver o mundo e de agir em 
relação às populações clientes não tem a ver apenas com a infuência 
européia. Esse comportamento faz parte da própria ideologia das classes 
domimantes, pela origem, fortuna familiar ou capitalcultural, que lhes 
confere uma superioridade natural em relação às populações pobres e 
legitima a forma paternalista e autoritária de sua intervenção.  
 

O Serviço Social teve a influência norte americana, e a partir dessa influência 

buscou-se alcançar maior nível de sistematização teórica e técnica, e avançar no 

trabalho com indivíduos das famílias e assim consolidar novas abordagens 

metodológicas como o Serviço Social de Caso, Serviço Social de Grupo e Serviço 

Social de Comunidade, que passaram a ser desenvolvidas em instituições sócio-

assistenciais em diferentes áreas, como saúde, habitação, educação e previdência 

social. 

 

No ano de 1932, o Centro de Estudos e Ação Social (Ceas) de São Paulo 
constituiu a primeira materialização do Serviço Social como profissão no 
Brasil. Seu objetivo principal constituiu na capacitação técnica da prestação 
de assitência destinada a jovens católicos que compunham as classes 
emergentes. Na continuidade, em 1935 foi criado o Departamento de 
Assistência Social do Estado, em 1936 surgiu a primeira escola de Serviço 
Social de São Paulo, e em 1937, a primeira do Rio de Janeiro. Nesse 
contexto, o modelo de intervenção profissional chamado de conservador ou 
tradicional surge, pautado nos parâmetros positivistas de racionalidade e 
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eficiência inerentes à sociedade capitalista e sob a influência do método do 
Serviço Social de Caso, desenvolvido por Mary Richmond, a precursora do 
Serviço Social em Nova York, por volta de 1896 FREITAS e RIBEIRO, 
2014, p.43) 
 

A concepção da profisão na década de 1930 e 1940, era basicamente 

definida como uma atividade feita para outrem, neste momento seria servir os 

pobres e ajudá-los a fazer o que não podem ou conseguem fazer por si próprios. 

Durante esta época o principal enfoque da profissão  era o positivismo nas suas 

manifestações teóricas do sistemismo, funcionalismo e estruturalismo. Utilizava-se 

também da psicologia e tratava os problemas sociais como individuais, tendo como 

objetivo ajustar o indivíduo que se encontrava em disfunção social, em outras 

palavras o indivíduo que estava desajustado de seu meio. 

 Mudanças significativas com relação ao fazer profissional do assistente social 

surgem a partir do Movimento de Reconceituação de 1965. O movimento consistiu 

de uma inquietação da categoria que tem como causa o aumento das contradições e 

consequentemente a necessidade de revisão de seus fundamentos visto que a 

fundamentação teórica na qual os profissionais se embasavam vinha de outros 

países em que as realidades eram distintas. 

 

Assim, o modelo de Serviço Social tradicionalista ou conservador, pautado 
nos ideais neotomistas, positivistas e funcionais ao sistema capitalista, à 
exploração da classe trabalhadora pela classe dominante, foi questionado e, 
tomados pelos ideais marxistas, os assistentes sociais começaram um 
movimento em prol de mudanças de conceitos (teóricos, metodológicos e 
operacionais) (FREITAS e RIBEIRO, 2014, p.45). 

  

O movimento de reconceituação ocorre em toda a América Latina, podendo 

ser considerado como um marco decisivo no processo de renovação e rompimento 

com as bases tradicionais e conservadoras da profissão. Este movimento 

questionava o fazer profissional dos assistentes sociais diante da realidade. No 

Brasil, no ano de 1964, ocorre uma Ditadura Militar 8 fazendo com que o movimento 

de reconceituação tomasse rumos diferentes. Apesar de a Ditadura Militar impedir a 

reconceituação da profissão de serviço social, os assistentes sociais foram postos 

diante de novas demadas contribuindo de certa forma para que fosse possível ver 

ainda mais a necessidade de modificação da prática profissional. 

                                                      
8
 A Ditadura Militar tira os direitos sociais recebem pouca atenção, além de ser extremamente rigoroso não 

permitindo manifestações e nem movimentos sociais. 
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São consequências do movimento de reconceituação o surgimento de três 

direções: a perspectiva modernizadora, reatualização do conservadorismo (ou 

fenomenologia) e a inteção de ruptura.  

A perspectiva modernizadora tem como objetivo modernizar ou seja adequar 

o serviço social da época ao cenário vivenciado no Brasil. 

A atualização do conservadorismo sugere recuperar os elementos tradicionais 

do serviço social, inclusive retomar a vinculação com os ideais da Igreja Católica. 

Vale ressaltar que propunha-se a ajuda social com o objetivo de ajustamento do 

indivíduo ao meio. 

A terceira vertente chamada de intenção de ruptura, busca em sua proposta 

romper a ligação do serviço social tradicional e conservador. Podemos dizer que 

essa intenção de romper com o passado tradicional do serviço social pautado por 

visões acríticas, foi representado pelo Método BH, desenvolvido pela Universidade 

Católica de Minas Gerais, sendo a primeira expressão do marxismo no serviço social 

no Brasil e uma alternativa contra o tradicionalismo. 

 

Deste modo cabe destacar que a universidade possui um vinculo estreito 
com a construção e desenvolvimento da chamada intenção de ruptura com 
o conservadorismo, pois, as universidades mesmo num contexto ditatorial, 
representam um espaço de construção de saber, legitimado pelo caráter 
científico, além do notável amadurecimento teórico-metodológico 
acumulado através das atividades de ensino, pesquisa e extensão 
(experiências de estágio) (SILVA et al, 2016, p. 11).  

 

 A década de 1980 para o serviço social é marcada como um período de 

maioridade intelectual de acordo com Silva (2016), 

 

[...] a década de 1980 é marcada como um período de maioridade 
intelectual do Serviço Social, pois, a partir de sua consolidação acadêmica, 
percebe-se uma aproximação e comprometimento com a perspectiva 
ontológica de Marx. Questão primordial para a compreenção acerca do 
significado social da profissão na sociedade capitalista, bem como das suas 
ambigüidades, inerentes à prática profissional, ou seja, no dilema de se 
apresentar como trabalhador liberal e na prática atuar na condição de 
assalariado, além de mediar às relações entre quem demanda 
(trabalhadores) e quem remunera (patronato/Estado) seus serviços. 
 

 De maneira geral, a partir do momento em que o serviço social passa buscar 

novas bases de legitimação para o fazer profissional (pautado pela aproximação 

com a tradição marxista e ampliação teórica), a profissão passa a considerar as 
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contradições presentes no exercício profissional e passa a adotar uma posição a 

favor dos sujeitos sociais, desenvolvendo a partir daí o posicionamento crítico. 

 

Esse referencial crítico em relação à sociedade do capital depurou-se e 
atualmente busca assegurar os valores que se dirijiam à legitimação de 
práticas que contribuam para a construção de uma nova ordem societária, 
uma ordem cuja lógica não seja a contradição gênero/indivíduo e tampouco 
o primado da mercantilização na vida social (FORTI apud SILVA et al 2016, 
p. 11). 

  

Atualmente o Serviço Social pode ser conceituado como uma profissão de 

caráter interventivo, que se insere na divisão social e técnica do trabalho e tem como 

objeto de intervenção as expressões da “questão social”, tendo como objetivo 

conhecê-las e transformá-las, sob o paradigma crítico. 

O assistente social tem como competências segundo o artigo 4º da lei 

8662/1993, elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais, junto a órgãos 

da administração pública, avaliar planos, programas e projetos, encaminhar 

providências e prestar orientações aos grupos; planejar, organizar e administrar 

benefícios e serviços sociais; estar a frente de pesquisas que possam contribuir para 

a análise da realidade; prestar acessoria e apoio à administração pública, 

movimentos sociais e realizar estudos socioeconômicos. 

São atribuições do assistente social de acordo com o artigo 5º da lei 

8662/1993 coordenar, elaborar, planejar, administrar, programas e projetos em 

unidades de Serviço Social. 

O fazer profissional do assistente social é norteado pelos onze princípios do 

código de ética profissional de 1993, os quais oferecem bases e direcionamento na 

pratica do assistente social. Sendo estes: 

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas 

políticas a ela inerentes – autonomia, emancipação e plena expanção dos 

indivíduos sociais; 

II. Defesa intrasigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo; 

III. Ampliação  e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de 

toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos 

das classes trabalhadoras; 
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IV. Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto socialização da 

participação política e da riqueza socialmente produzida; 

V. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 

políticas sociais, bem como sua gestão democrática; 

VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o 

respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e 

à discussão das diferenças; 

VII. Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 

democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o 

constante aprimoramento intelectual; 

VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de 

uma nova ordem societária, sem dominação-exploração de classes, etnia e 

gênero; 

IX. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 

partilhem dos princípios deste código e com a luta geral dos trabalhadores; 

X. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 

aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional; 

XI. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por 

questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, 

opção sexual, idade e condição física. 

 

4.2 “QUESTÃO SOCIAL” 

 

A palavra questão social, passa a ser empregada nos anos de 1830. A 

expressão “Questão Social” só começa ser usada a partir da separação positivista, 

do econômico e social no pensamento conservador. Sendo assim o social passa a 

ser visto como fato social, como se fosse algo natural não ligado aos fundamentos 

políticos e econômicos da sociedade. 

 

O termo questão social diz respeito a todas as manifestações do cotidiano 
da vida social causadas pela contradição de classes e pelos interesses 
antagônicos. São exemplos de expressões da questão social problemas 
como: fome, desemprego, miséria, exploração   do trabalho, entre outos. 
Assim, os problemas decorrentes das questões envolvendo a propriedade 
privada e do avanço do capitalismo passaram a ser objeto de trabalho do 
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Serviço Social, cujo trabalhador se tornou profissional mediador dos 
conflitos entre classe dominante e proletariado (FREITAS e RIBEIRO, 2014, 
p. 42). 
 

  De acordo com Netto (2006), afirma-se que a expressão “questão 

social” tem sua história recente. Começa a ser empregada em 1830 com os 

impactos da industrialização deflagrada na Inglaterra e expandida na Europa dando 

origem ao fenômeno do pauperismo absoluto, ou seja, a degradação geral das 

condições de vida e trabalho. 

 Para Iamamoto (2009) a questão social se inicia juntamente com a 

generalização do trabalho livre, no qual a força de trabalho se torna mercadoria. O 

trabalhador operário e sua família vendem a sua força de trabalho à burguesia, se 

colocando à disposição do capital, se expondo à exploração. A exploração que 

surge nesse contexto impulsiona a luta dos trabalhadores por condições de vida 

digna, pois as condições de trabalho eram péssimas e a jornada diária de trabalho 

era calculada de acordo com as necessidades das indústrias, e a família acabava 

trabalhando apenas para sobreviver e manter-se inserida no mercado de trabalho. 

Os trabalhadores desse período não tinham os direitos trabalhistas que se tem hoje, 

como por exemplo, direito a férias, descanso semanal, salário mínimo capaz de 

suprir as suas necessidades e de seus dependentes. O lazer e cultura e algumas 

ajudas ficavam a cargo da filantropia e caridade, principalmente da Igreja Católica. 

Conforme Iamamoto (1998, p. 59): 

 

Importa deixar claro que a questão social não é aqui focada 
exclusivamente como desigualdade social entre pobre e ricos, muito menos 
como “situação social problema”, tal como historicamente foi encerrada no 
serviço social, reduzida a dificuldades do individuo. O que se persegue é 
decifrar, em primeiro lugar, a gênese das desigualdades sociais, em um 
contexto em que acumulação de capital não rima com equidade. 
Desigualdades indissociáveis da concentração de renda, de propriedade e 
do poder, que são o verso da violência, da pauperização e das formas de 
discriminação ou exclusão sociais. Mas decifrar a questão é também 
demonstrar as particulares formas de luta, de resistência material e 
simbólica acionadas pelos indivíduos sociais à questão social. 

  

A “questão social” não é vista de forma concreta, o que é visto de forma 

concreta são as diversas expressões que surgem em meio o confronto do capital e 

trabalho. Podemos exemplificar como expressões a fome, o desemprego, 

alcoolismo, falta de condições dignas de vida, saúde e educação. 
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4.3  PROJETO ÉTICO POLÍTICO 

 

Projeto é um conjunto de ideias organizadas e ordenadas (concepções, 

valores, objetivos, metas, metodologia, etc.) elaboradas para atingir um objetivo ou 

meta. 

O projeto ético político da profissão de Serviço Social na atualidade é um 

projeto hegemônico, pois tem direção e consenso da maioria dos profissionais. Esse 

projeto é constituído pelas ações profissionais que buscam a liberdade, a justiça 

social, a efetivação da democracia, a superação da ordem social burguesa, que 

explora o ser humano. 

Reconhecemos um projeto profissional como um projeto coletivo que 

evidencia os anseios, os sonhos, os ideais, objetivos dos profissionais para a 

categoria profissional para a sociedade. 

A materialização do projeto ético político se dá pelo código de ética 

profissional de 93, diretrizes curriculares de 96, lei de regulamentação da profissão 

de 93, pelo conhecimento produzido, em algumas práticas profissionais, nas 

legislações e na qualificação da “questão social”. 

O projeto ético político da profissão de Serviço Social implica na competência 

e aprimoramento intelectual, formação acadêmica qualificada, análise concreta da 

realidade (ontológica e sócio-histórica), auto-formação permanente e postura 

investigativa. 

As questões enfocadas neste item e nos anteriores são extremamente 

relevantes ao profissional que atua na questão do ato infracional para que possa 

entender a profissão no momento presente, conhecer o aporte teórico crítico para 

que possa desenvolver um exercício profissional competente e qualificado. 

 

4.4 O TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL JUNTO À AUTORES DE ATOS 

INFRACIONAIS 

 

 O trabalho do assistente social na contemporaneidade está cada vez mais 

desafiador, e a medida em que as desigualdades crescem, o profissional assistente 

social torna-se cada vez mais impressindível. As configurações da sociedade abrem 

diversos campos de trabalho para o assistente social, um desses campos é a 

execução de medidas socioeducativas. 
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A reflexão sobre as estratégias de intervenção para o profissional, inserido 
nesses diversos espações de trabalho devem estar em consonância com os 
pressupostos do projeto ético-político profissional e, concomitantemente, 
com a disponibilidade para a construção do “novo”, a partir da realidade 
observada (FREITAS, 2011, p.31).   

 

 Atualmente o Serviço Social junto à execução de medidas socioeducativas é 

de extrema importância, tendo em vista a garantia de direitos. 

 

Trata-se de um espaço significativo, já que, segundo Levantamento 
Nacional do Atendimento Socioeducativo ao adolescente em conflito com a 
lei, realizado em 2009, pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos e a 
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
são 17.856 adolescentes cumprindo medidas privativas de liberdade 
(internação por prazo determinado, internação provisória, semiliberdade) em 
todo o Brasil (FREITAS, 2011 p. 31). 
 

 Após a comprovação do envolvimento do adolescente com o ato infracional 

são aplicadas ao adolescentes medidas socioeducativas. As medidas 

socioeducativas são a forma instituída pela legislação brasileira para que o 

adolescente seja responsabilizado pelo ato, entretanto, ao mesmo tempo que o 

adolescente está sendo responsabilizado pelo ato, são oferecidas a ele 

oportunidades e condições de reinserção social. 

 

Essas medidas são aplicadas visando garantir que o adolescente seja 
responsabilizado pelos atos por ele praticados, mas que também lhe sejam 
oferecidas oportunidades de desenvolvimento social, visto que, como já foi 
colocado, trata-se, segundo a lei, de pessoa em desenvolvimento. 
(BERNARDI e SILVEIRA, 2017, p.4)  

 

De modo geral sabemos que o profissional de Serviço Social tem sua atuação 

pautada a partir de marcos regulatórios e faz o uso dos instrumentais técnicos-

operativos, ético-políticos e teórico-metodológico. Em espaços socioeducativos o 

assistente social deve trabalhar em articulação com os demais profissionais que 

fazem parte da equipe para alcançar resultados positivos na intervenção com os 

adolescentes em cumprimento de MSE. 

 

Considerando o espaço sociocupacional de atuação do centro 
socioeducativo, podemos afirmar que o Assistente Social tem algumas 
atribuições específicas no seu cotidiano profissional e algumas 
competências em conjunto com as demais áreas (ou técnicos), como por 
exemplo, na elaboração de relatórios, planilhas de atividades, participação 
em reuniões de equipe, de estudo de caso e em atividades promovidas pela 
unidade, dentre outros. [...] No entanto, cabe ao profissional ser criativo e 
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propositivo no cotidiano trabalho, evitando assim um estancamento dos 
dispositivos postos pela metodologia, limitando assim sua atuação 
profissional (ARRUDA e PINTO, 2017, p.7).  

 

O trabalho que o profissional de Serviço Social desenvolve com adolescentes 

em cumprimento de medida socioeducativa e com suas famílias, é um atendimento 

social, o qual tem como principal foco fatores e/ou determinantes para a prática do 

ato infracional, conforme a afirmação feita por Arruda e Pinto (2017, p. 7): 

 

O atendimento realizado ao adolescente e ao grupo familiar feito pelo 
profissional de Serviço Social é um atendimento social, que tem como foco 
principal os fatores referentes à pratica infracional que envolvem trajetória 
sócio-histórica da família e do adolescente, análise das demandas 
apresentadas por eles, leitura dessas demandas e identificação de outras 
demandas que, até mesmo, a familia e o adolescente não tenham 
percebido. É de posse destas informações que o Assistente Social elabora 
a sua estratégia de intervenção profissional. Ressalta-se que a 
imntervenção profissional é pautada para a efetivação continuada dos 
direitos sociais e no que tange a especificidade das medidas 
socioeducativas visa também contribuir para o processo de 
responsabilização do adolescente. 
 

Ainda segundo os autores (2017, p.11): 
 

O Serviço Social é a referência da equipe técnica da organização e 
planejamento das atividades com as famílias. O trabalho com família é 
essencial durante o cumprimento da medida não só por garantir um direito 
do adolescente, mas também por possibilitar um espaço de escuta e 
intervenção qualificada da equipe técnica em prol da superação das 
vulnerabilidades vividas pelo grupo familiar. Ressalta-se que o trabalho com 
famílias não é exclusivo do Assistente Social e que este trabalha em equipe 
multiprofissional e interdisciplinar. Nesse sentido, o Assistente Social 
desenvolve sua atuação juntamente com outros profissionais, buiscando 
compreender a família e/ou sujeito na sua dimensão de totalidade e, assim, 
contribuir para o enfrentamento das múltiplas expressões da questão social, 
bem como as duas dinâmicas e dimensões. Assim, o profissional de Serviço 
Social trabalha com a totalidade e suas contradições para elaborar formas 
de mediações que servirão de apoio para a prática profissional. Insere-se 
ainda que nesse processo considerar a totalidade não insenta em 
considerar as singularidades e as particularidades dos sujeitos que 
compõem o grupo familiar 

 

 Desta forma, podemos concluir que o profissional de Serviço Social tem 

singular importância na execução de medidas socioeducativas, pois, tem técnicas de 

trabalho que permitem desvelar a realidade social, sendo assim tem mais facilidade 

para provocar mudanças na vida dos sujeitos usuários. Cada vez mais esse 

profissional ganha espaço no cenário contemporâneo, isso é extremamente 

significativo para o reconhecimento da profissão. 
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           Não basta ser um profissional que somente domina os instrumentais técnico 

operativos e aja sobre os efeitos. É necessário que este realize estudos profundos 

sobre o jovem que comete o ato infracional e seu contexto social, cultural e familiar. 

Que desenvolva um trabalho em conjunto com outros profissionais, acionando a 

rede de proteção do município para elaboração de diagnósticos precisos sobre a  

situação dos jovens que cometem atos infracionais e providenciar medidas 

preventivas. 
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5 CONCLUSÃO 
 

             Este trabalho de conclusão de curso apresentou elementos de uma 

pesquisa bibliográfica e de levantamento de campo sobre a temática ato infracional 

e seus determinantes. Evidenciou elementos da história sobre a criança e o 

adolescente bem como aspectos relevantes sobre a evolução no atendimento a 

autores de atos infracionais no Brasil. O levantamento empírico de dados aponta no 

segundo capítulo pistas sobre o que determina o cometimento do ato infracional, 

além de apresentar o perfil dos adolescentes autores de atos infracionais de acordo 

com levantamento realizado. Por fim, apresentou questões sobre o trabalho do 

assistente social junto ao autor de ato infracional, para tanto foi necessário fazer um 

breve apanhado com relação ao histórico da profissão de serviço social. 

             A violência é maior entre a população com pouco acesso à educação, 

moradia, sistema de saúde e saneamento básico, contudo, apesar de se saber quais 

seriam as medidas necessárias a serem tomadas para combater a violência, o 

projeto societário político atual é contrário e acaba por gerar mais violência. 

Constatamos cotidianamente o descaso do governo em tomar medidas para 

proteção de crianças e adolescentes brasileiras. 

             Volpi (apud SEQUEIRA et al., 2009), refere-se a 3 mitos sobre o 

cometimento do ato infracional pelo adolescente que alteram a maneira como a 

sociedade percebe estes jovens: 1- Manipulação da mídia sobre o ato infracional; 2- 

Periculosidade – em que os jovens são vistos como muito perigosos e prontos para 

“tirar a paz” da sociedade; 3- Responsabilidade – a sociedade se vê como isenta de 

responsabilidade, ela se percebe apenas como vítima da situação. 

            Segundo Silveira (2002), existe hoje um sensacionalismo em relação ao 

adolescente considerado como autor de ato infracional, e cria-se uma ideia de que 

existe um aumento no número de adolescentes que cometem ato infracional e que 

os delitos cometidos são muito graves, no entanto, não existe nenhum dado 

estatístico confiável sobre este aumento ditado pela sociedade. 

             Os adolescentes que se encontram em conflito com a lei geralmente são 

provenientes de classes econômicas desfavorecidas e com vínculos emocionais que 

precisam ser ressignificados (BOCCA, 2009). Estar em conflito com a lei é uma 

situação temporária que pode ser superada. No entanto, não podemos atribuir os 

atos violentos apenas aos fatores econômicos, temos também que pensar em 
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fatores estruturais, culturais, institucionais e psicológicos. A origem da infração não é 

proveniente do individuo e sim da sociedade. 

             Para Morelli, Silvestre e Gomes (2000), um avanço significativo do Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) refere-se à abordagem do ato infracional 

praticado pelo adolescente. O cometimento do ato infracional não é considerado 

como intrínseco ao jovem e sim como algo que ele cometeu. O que deve ser julgado 

é o ato cometido e não a pessoa. O ato infracional deve ser entendido como um fato 

social e não pode ser atribuído somente a fatores como a pobreza e falta de 

escolaridade, e´necessário ter uma visão de totalidade da vida social. 

             Segundo Sequeira et al. (2009) é interessante perceber que a violência não 

é somente advinda da desigualdade social, mas, é a condição para a manutenção 

desta. Portanto, é importante começar a pensar o jovem como um sujeito de direitos 

e que estão em um momento peculiar do desenvolvimento, não podendo receber o 

mesmo tratamento que um adulto que se encontra em outra fase da vida. 

             Vivemos em uma sociedade que enfatiza o consumo, o ter e os 

adolescentes que cometem atos infracionais, muitas vezes, cometem porque 

querem conseguir aquilo que a sociedade afirma que eles devem possuir para 

serem considerados como parte desta. 

             No Brasil, a situação do jovem pobre é muito ruim, porque além de não 

conseguir consumir alguns bens, ele ainda não tem perspectiva de futuro. É 

necessário que exista uma rede de atendimento para os jovens que cometem ato 

infracional. As instituições responsáveis pela aplicação da medida socioeducativa 

devem buscar a articulação com as organizações não-governamentais e 

governamentais, as universidades, os conselhos de direito, os conselhos tutelares, 

os meios de comunicação, os demais programas socioeducativos, os órgãos das 

diferentes políticas públicas e das esferas governamentais, com os movimentos 

sociais, o sistema de justiça e com a iniciativa privada, visando o desenvolvimento 

de suas ações  (apud SEQUEIRA et al., 2009, p. 138). 

             De acordo com Sequeira et al. (2009), o jovem deve ter um atendimento 

individualizado, não se deve ter apenas o foco no atendimento do grupo de 

adolescentes. O PIA prevê os primeiros contatos com o jovem sejam individuais. 

Afinal, quando se cria uma relação de confiança entre o educador e o jovem é 

possível pensar em um plano personalizado para o jovem. Aspectos importantes 

para a organização do PIA: · Educação formal; · Profissionalização; · Cultura, lazer, 
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esporte e religiosidade (SEQUEIRA et al., 2009). Ainda diz o mesmo autor, a MSE 

deve se pautar em alguns eixos para ser aplicada, são eles: 1- Saúde – desde a 

possibilidade de acesso à rede de atendimento até a discussão sobre a saúde 

sexual e sobre o uso de drogas; 2- Relações familiares, afetivas e sociais – as 

relações do adolescente com a família, com seus pares e grupos sociais devem ser 

examinadas com cuidado e atenção; 3- Relações comunitárias e institucionais – 

oferecer a possibilidade do adolescente ampliar seus vínculos; 4- Aspectos jurídicos 

– com relação a diversidade étnico-racial, de gênero e de orientação sexual – 

promovendo o combate a discriminação e ao preconceito. É fundamental que a MSE 

faça com que o adolescente assuma um papel social, se perceba como autor da sua 

vida e possa pensar em um projeto de vida futuro. Quando entendemos a MSE 

deste âmbito podemos pensar que a medida de internação impede que o 

adolescente faça planos futuros (SEQUEIRA et al., 2009). O adolescente deve ser 

visto como um sujeito individual, com potencialidades individuais, como um sujeito 

desejante, e principalmente como protagonista do seu futuro (SEQUEIRA et al., 

2009) 

            Segundo Winnicott (apud SILVEIRA, 2002), uma das situações que podem 

levar o adolescente a cometer ato infracional são a negligência e a privação familiar, 

no entanto, não podemos colocar a família como sendo o elemento desencadeador 

do ato infracional. Além disso, temos que levar em consideração situações de 

violência e delitos que a criança vivencia. Segundo Silveira (2002), devemos levar 

em consideração também o círculo de amigos, os tipos de lazer, a percepção do que 

é certo ou errado, a escola e os aspectos sociais e psicológicos que o adolescente 

foi exposto, como a perda de alguma experiência boa ou ausência da figura paterna. 

Segundo estudo realizado por Pelosini (2011,p.80)  

 

encontramos como principais temáticas relacionadas às causas para o 
cometimento do ato infracional, o abuso de drogas, as múltiplas influências 
da sociedade, os fatores sociais, individuais e familiares, a escolaridade e a 
violência intrafamiliar. Nos artigos analisados pela autora diz:encontramos a 
exclusão social como pano de fundo das causas do cometimento do ato 
infracional, visto que os adolescentes de classes sociais desfavorecidas 
sentem-se excluídos da sociedade e o ato infracional pode ser uma 
tentativa de se incluir na sociedade. Vimos que o abuso de drogas é tido 
como uma das causas para o cometimento do ato infracional, mas somente 
um artigo atribuiu como sendo a causa principal. Em alguns artigos 
analisados encontramos fatores familiares considerados como causa para o 
cometimento do ato infracional. Outro fator encontrado como sendo causa 
para o cometimento do ato infracional é a violência intrafamiliar. 
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Esta questão levantada pela autora é também constatada pelo levantamento 

de dados realizado, os quais mostram segundo relatos dos profissionais que 

trabalham com a referida demanda que grande parte dos adolescentes envolvem-se 

em atos infracionais devido ao uso de drogas, violência intrafamiliar, exclusão social 

e falta de acesso aos mínimos necessários ou até mesmo bem de consumo 

duráveis, como por exemplo, celulares, roupas entre outros. É sem dúvidas um 

grande desafio estar a frente a essa demanda, pois a falta de condições e a busca 

desenfreada por encaixar-se em grupos estão cada vez mais presentes na realidade 

social exigindo respostas do Estado e da própria sociedade, sendo que o Estado 

aparenta estar despreocupado com e a demanda e a sociedade se preocupa apenas 

em julgar e excluir e discriminar esses jovens, negando por vezes o que os pertence 

por direito. 

       É incontestável, que as medidas socio-educativas constituem-se numa resposta 

social destinada ao adolescente infrator, entretanto, na sua aplicação deve prevalecer o 

caráter sócio-pedagógico, que não visa meramente a retribuição ou  punição pelo ato 

cometido, mas sim, a recuperação, de modo a evitar a reincidência. 

      É preciso enxergar o ato infracional como consequência de um processo de 

exclusão a que estes jovens estão submetidos como falta de acesso à escola, à 

oportunidade de lazer, à opção de vida, ao convívio familiar, à relação com a 

comunidade. A situação de vulnerabilidade social da família pobre se mostra 

diretamente relacionada à miséria estrutural de distribuição de renda, a 

desigualdade social impera na sociedade brasileira e como tal, sobre essas famílias 

de classe popular assiste-se à criminalização da população jovem atribuindo-lhe 

grande parte da responsabilidade pela violência no país.  

     Ao finalizarmos este trabalho de Serviço Social, enfatizamos que este foi apenas 

um início de reflexões sobre temática tão importante à profissão e que nos suscita a 

aprofundar em trabalhos futuros como os jovens que cometem o ato infracional são 

atendidos pelas instituições e como é realizado seu processo de recuperação. 
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