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RESUMO: O presente artigo analisará a efetivação do Estatuto 
da Criança e Adolescente bem como do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo, mais especificamente, nas 
medidas Socioeducativas de privação de liberdade. Além disso, 
traremos uma breve contextualização sócio-histórica acerca da 
categoria adolescente e da socioeducação no Brasil, trançando 
um perfil do adolescente autor de ato infracional e seus 
determinantes.  

This article Will analyse the effectuation of the Statute of 
Children and Adolescents and the nacional system of social 
education care, more specifically, the freedom’s privation. 
Besides that, we will bring a brief historical contextualization of 
the category adolescence and the social education care in 
Brazil, plotting a profile of the adolescent author of acts 
infracional and yours determinants. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho propõe suscitar uma reflexão acerca do Sistema Nacional 

de Atendimento Socioeducativo (SINASE), com ênfase na medida socioeducativa de 

internação, a partir da vivência nos espaços sócio–ocupacionais de atendimento 

socioeducacionais destinados aos adolescentes autores de ato infracional. 

Torna-se pertinente ressaltar a importância da Lei Federal 8.069 de 13/07/1990 - 

Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) dialogando com o avanço dado através da Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS), em 2004. Um de seus objetivos e compromissos 

consiste em assegurar a proteção social especial de alta complexidade de forma integral a 

usuários em situação de ameaça, necessitando ser mantidos sob a guarda do Estado.  

         As bases legais que temos atualmente evidencia todo um processo de luta e 

conquistas, baseado no direito à vida, à dignidade e aos direitos sociais. No entanto, há uma 

prática desvinculada das prerrogativas legais de proteção aos adolescentes, principalmente 

quando se refere aos autores de atos infracionais. A grande problemática encontra-se na 

ineficiência das medidas socioeducativas de privação de liberdade, uma vez que os Centros 

Educacionais, lócus do cumprimento destas medidas socioeducativas, têm se tornado palco 

de negligência do poder público na aplicação das medidas e descumprimento dos preceitos 

legais e dos direitos garantidos em lei.  

É o que pode ser constatado em reportagem de 2015 no jornal Diário do 

Nordeste, na qual o juiz titular da 5ª Vara da Infância e Juventude relata:  

“O sistema de ressocialização para adolescentes e jovens em conflito com a lei no 
Ceará está em colapso desde o ano passado e o que vivenciamos hoje é uma 
verdadeira tragédia humana. O desabafo é do titular da 5ª Vara da Infância e da 
Juventude de Fortaleza, Manuel Clístenes Gonçalves. Segundo ele, a rebelião 
ocorrida na noite da última sexta-feira (28), no Centro Educacional São Miguel, no 
Passaré, teve a superlotação como principal motivador. Naquele dia, aponta ele, a 
unidade acolhia o quádruplo de sua capacidade de 60 jovens

5
”. 

Diante disso, vivenciamos recentemente resultados de um sistema 

socioeducativo ineficaz, que não está efetivando princípios norteadores do ECA e do 

SINASE. Pelo contrário, insere os adolescentes em espaços que desviam a proposta 

pedagógica e reforçam ambientes que suscitam indignação e humilhação. Destarte, é 

urgente que se tome providências resolutivas para um sistema que já está sendo percebido 

como sistema em ruínas.  

Visualizar as conexões existentes entre o sujeito e o meio é necessário para 

evitar a reprodução do senso comum sobre a relação entre violência, ato infracional e 

adolescência, no contexto de pobreza e vulnerabilidade – onde vulgarmente são chamados 

de “menor” -, sem considerar a construção da cidadania, a exclusão social e a segregação 
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social. Devemos considerar que para além do ato em si de transgressão, existe uma 

situação que envolve outras realidades subsumidas. 

Na proporção que adentramos o debate sobre adolescência e ato infracional, 

faz-se necessário realizar um apanhado histórico da gênese das punições no contexto de 

institucionalização de adolescentes “fora da lei”. Objetivamos dialogar essa reflexão 

buscando recortes dentro da realidade social brasileira, com suas diversas peculiaridades, e 

caracterizar um país que apresenta diversas expressões da questão social, na qual a 

violência é uma delas.  

 

1 VIOLÊNCIA E ADOLESCÊNCIA 

O debate acerca da violência evidencia um recorte da conjuntura social 

brasileira, que compreendemos ser de suma importância para decifrá-la. Nos últimos anos, 

a violência urbana passou a ser alvo de pesquisa, debates e interpretações variadas, 

visando à tentativa de compreensão de suas causas e no intento de minimizar suas 

consequências. Uma das pesquisas que deixou explícito esse dado foi o mapa da violência 

de 20156, pois destaca que: 

“a violência torna-se uma linguagem cujo uso é validado pela sociedade, quando 
esta se omite na adoção de normas e políticas sabidamente capazes de oferecer 
alternativas de mediação para os conflitos que tencionam a vida cotidiana, 
aprofundam as desigualdades e promovem injustiças visíveis.” (2015).  

As mortes por arma de fogo permeiam uma realidade constante entre jovens e 

adultos, com expressivo número na taxa de homicídio por arma de fogo- THAF na região 

nordeste, fato este constatado na pesquisa, revela que “concentram-se as maiores THAF 

tanto de jovens quanto de não jovens, sendo a região com maior IVJ-AF do país, 

correspondente a 312,9%, isto é, a região que mais vitima os jovens via homicídio por AF”.7 

A arma de fogo tornou-se um mecanismo de propiciar poder e ao mesmo tempo silenciar 

vozes, transitando entre o lícito, quando é utilizado por pessoas autorizadas, e o ilícito, por 

meios fáceis de adquirir tal arma. 

O ato infracional se revela, portanto, através dos seus significados e da 

simbologia que tem nas experimentações vivenciadas por alguns jovens. Para uns, tem a 

função de gerar poder, reconhecimento na comunidade e até mesmo entre amigos. O porte 

de arma de fogo e o tráfico de drogas, por exemplo, ilustram alguns tipos de ato infracional, 
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cuja Unidade de Recepção Luís Barros Montenegro (URLBM)8 registrou, no ano de 2015, 

1.002 apreensões de tráfico ilícito de drogas e 627 por uso de arma de fogo. Nesse sentido, 

a relação existente entre os atos mencionados pode ser percebida pelos jovens como uma 

forma de que este adolescente seja visto de maneira diferenciada na comunidade, posto 

que ele deixa de ser um menino desprotegido e assume a figura do temido “bandido” 

armado. 

Alba Zaluar (1994) diz que as armas de fogo “são fortes símbolos visíveis do 

poder, essas armas tornam-se fetiches na cintura de adolescentes franzinos e gatilhos 

mortíferos em seus dedos”. O uso de arma de fogo coloca o adolescente em situações de 

extrema exposição e risco, desde a função de realizar a vigilância e a proteção do 

estabelecimento de venda de drogas ilícitas, popularmente conhecido como “boca de fumo”, 

até mesmo a falsa sensação de poder e de status conferido a quem possui a arma. 

A violência juvenil tece com o ilícito um campo de conflitos que ora os deixa em 

situação de vítima ora como infrator no contexto social, Rifiotis (1997) esclarece, 

Obviamente que as práticas de violência explicitam a não aceitação de “outro”, de 

certas regras sociais, da violação direta à ideia de Lei. Nesse sentido, a violência 

seria, por princípio, o campo da negação das diferenças. Porém, em certas 

circunstâncias, a violência pode chegar até mesmo a atuar como força propulsora 

das diferenças. A violência pode atuar como uma espécie de força dispersiva, 

voltada para a manutenção das diferenças, em contraponto à homogeneização que 

a centralidade dos poderes procura instaurar (RIFIOTIS, 1997, p. 5). 

Nessa compreensão a violência que acomete adolescentes e jovens passa a ser 

a “quebra de regras”, isto é, a violação da lei. Assim, violar normas, que geralmente são 

criadas pela classe dominante, cria um mecanismo de aceitação social, urbana. O 

adolescente envolvido com ato infracional, em sua maioria de origem pobre, tem seu espaço 

controlado e qualquer “desordem” no espaço do “outro”, já são tidos como violentos. “A 

sujeição criminal não apenas antecipa ações de contravenção e criminalidade, como cria 

dispositivos que facilitam a auto-percepção desses jovens como violentos e perigosos.” 

(DIOGENES, 2012). 

2 ADOLESCENTE E ATO INFRACIONAL 

O ato infracional tem sua definição no ECA, no art. 103: “considera-se ato 

infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal”, ou seja, o adolescente 
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tem tanto deveres como direitos, independente do ato cometido e o Estatuto deve ser 

realmente utilizado, quer seja pela sociedade como também pelas instituições que são 

responsáveis pela reinserção dos mesmo na sociedade. 

 Em meio às expressões dadas pelos adolescentes os símbolos e riscos ganham 

destaque no cotidiano deles. Através dos riscos eles concedem significados à vida, se 

igualam e distanciam de padrões sociais. E acabam criando seu espaço na sociedade, de 

forma lícita ou ilícita. Por sua vez, o espaço que eles encontram é o lugar mais próximo da 

realidade, que geralmente é o da diferença e a ausência de direitos. Segundo Daniel Becker 

“os adolescentes têm muito em comum, mas cada um tem também um comportamento 

próprio, determinado pelo meio em que vive e pelas suas experiências interiores”. 

(BECKER, 1985, p. 37). 

Há de ser considerada a influência externa e os fatores subjetivos afetos ao 

adolescente, além dos próprios interesses que ele tem em ser protagonista da sua história 

de vida. O anseio de vivenciar isso, permeado por valores de consumo, gera certo “status” e 

apresenta ao adolescente o mundo da criminalidade, como um espaço que pode favorecer 

mudanças de valores sociais e quebra das regras, ocasionando, conforme Isadora Gomes 

(2014): 

A busca por protagonismo, por ser reconhecido como alguém que tem atitude, a 
obtenção de respeito por parte dos pares, ser temido pelos inimigos e admirado pelos 
aspirantes à vida do crime são aspectos da chamada cultura do crime que podem ser 
compreendidas como estratégias de reconhecimento social, ligadas à identidade 
cultural do meio onde surge. (HALL, 1997a, In. GOMES, 2014, p. 51) 

O reconhecimento local, o lugar, passa a ser um meio que interfere na afirmação 

da identidade do que se pode ser e como se quer ser. É necessário perceber que existem 

correlações entre fatores diversos e que não se limita unicamente a um fator, tentar 

compreender ou captar como o adolescente se identifica. Como qualquer sujeito, ele está 

exposto às inferências do meio e pode relacionar-se de formas variadas com ele.   “A 

identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como 

indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é ‘preenchida’ a partir do nosso exterior.” 

(HALL, 1997a, p. 42).  

Bobbio no livro a Era do direito constrói perspectivas que favorecem a 

compreensão do direito enquanto construção histórica e sua ligação com a consciência 

humana e reivindicatória ressaltando que “os direitos do homem são direitos históricos, que 

emergem gradualmente das lutas que o homem trava por sua própria emancipação e das 

transformações das condições de vida que essas lutas produzem”. (BOBBIO, 2004, p.20) 

No que diz respeito ao ato infracional de tráfico ilícito de drogas, os jovens são 

influenciados, em grande parte, pela realidade que está a sua volta. Acabam sendo 



absorvidos por um mercado rentável e que pode garantir a eles renda, poder, status e risco. 

Foucault chama de delinquência útil a relação dessa juventude com o ilegal.  

A existência de uma proibição legal cria em torno um campo de práticas ilegais, 
sobre o qual se chega a exercer controle e a tirar um lucro ilícito por meio de 
elementos ilegais, mas tornados manejáveis por sua organização em delinquência. 
Este é um elemento para gerir e explorar as ilegalidades. (FOUCAULT, 1987, p.265) 

Nesse contexto a adolescência deve ser embasada na compreensão de que o 

adolescente não está isolado em uma ilha para não se relacionar com os fatores externos, 

com os valores colocados e reproduzidos socialmente. “Entende-se, assim, a adolescência 

como constituída socialmente a partir de necessidades sociais e econômicas e de 

características que vão se constituindo no processo." (OZELLA, 2002, p.23) Ademais, a 

construção de qualquer sujeito é histórica e social, constituído pela relação social. 

 Para entender o mínimo do que é apresentado por eles, dos significados 

expressados, precisamos relacionar sujeito e realidade, e entender o processo dialético que 

transcende o olhar superficial. 

Pensar a adolescência nesse contexto infracional, é compreender que esta fase 

peculiar de desenvolvimento do indivíduo se constrói em meio a uma intrínseca relação com 

os fatores externos e com valores determinados e reproduzidos socialmente. “Entende-se, 

assim, a adolescência como constituída socialmente a partir de necessidades sociais e 

econômicas e de características que vão se constituindo no processo”. (OZELLA, 2002, 

p.23). 

 

3 ECA E MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS  

A reflexão acerca das medidas socioeducativas exige um apanhado histórico de 

como se constituiu as bases legais de direitos dos segmentos antes negligenciados e 

esquecidos pelo Estado, a saber, a criança e o adolescente. Destarte a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 como um dos alicerces para o início das mudanças no 

tratamento dado ao público infanto-juvenil.  

O ECA, por sua vez, conquistado na década de 1990, tido como um mecanismo 

de garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes dispõe de princípios que defendem 

e legalizam direitos primordiais, tais como a cidadania. Destacamos a responsabilização do 

Estado em garantir a este segmento proteção, segurança, educação, rompendo com o 

aspecto apenas assistencialista. Desta forma, a CF/88 foi significativa na exigência em 

assegurar os direitos para crianças e adolescentes.  

Em 2006 a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) 

criam o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, que pretende articular 

os três níveis de governo e garantir o aspecto pedagógico das medidas socioeducativas. 



O percurso legal percorrido durante o século XX deixa claro a dinamicidade 

histórica e a necessidade em compreender as especificidades dos adolescentes, e ainda as 

fragilidades que temos para a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes. Já que 

durante esse percurso perpassou avanços e recuos. 

As medidas socioeducativas foram criadas para atender os adolescentes autores 

do ato infracional priorizando a dimensão pedagógica e educativa, proporcionando a esses 

adolescentes a oportunidade de retornar para o convívio social de maneira ressocializada. 

No entanto, as dificuldades em colocar em prática o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), tendo em vista a 

negligência do Estado de efetivar os direitos garantidos aos segmentos, colocaram em 

xeque a importância dessa política para a criança e o adolescente. 

Para que ocorra a aplicação das medidas socioeducativas deve se verificar a 

pratica de ato infracional e caberá à autoridade competente aplicar a medida de acordo com 

a gravidade da infração. Segundo Mario Volpi, o objetivo da medida socioeducativa é 

[...] proteger, no sentido de garantir o conjunto de direitos e educar oportunizando a 
inserção do adolescente na vida social. Esse processo se dá a partir de um conjunto 
de ações que propiciem a educação formal, profissionalização, saúde, lazer e 
demais direitos assegurados legalmente (VOLPI, 2011, p.14). 

Mostra-se, portanto, a responsabilidade do Estado, da sociedade e da família de 

garantir o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. No entanto, o estigma 

social atribuído ao adolescente autor do ato infracional ainda vulgarmente chamado de 

“menor infrator9” nas instituições socioeducativas dificulta o processo de ressocialização. 

Somado a isso, as péssimas condições estruturais e organizacional prejudicam o processo 

educativo elencados pelo SINASE. 

Os parâmetros norteadores da ação e gestão pedagógica para as entidades e/ou 
programas de atendimento que executam a internação provisória e as medidas 
socioeducativas devem propiciar ao adolescente o acesso a direitos e às 
oportunidades de superação de sua situação de exclusão, de ressignificação de 
valores, bem como o acesso à formação de valores para a participação na vida 
social, vez que as medidas socioeducativas possuem uma dimensão jurídico-
sancionatória e uma dimensão substancial ético-pedagógica (BRASIL, 2012, p.46). 
 

No que tange ao objetivo de cada medida socioeducativa, a advertência constitui 

uma medida admoestatória, informativa e imediata. A advertência deverá ser reduzida a 

termo e assinada pelas partes. A obrigação de reparar o dano se faz a partir da restituição 

do bem e/ou compensação da vítima, sendo de responsabilidade do adolescente e 

intransferível. A prestação de serviço à comunidade constitui-se uma medida 

operacionalizada entre o adolescente e a comunidade, esta ultima que exercerá um papel 
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fundamental na aplicação da medida. A liberdade assistida se caracteriza por ser uma 

medida coercitiva quando se verifica a necessidade de acompanhamento da vida social do 

adolescente, manifesta-se no acompanhamento personalizado, garantindo-se os aspectos 

de proteção. Já a semiliberdade trata-se de uma medida coercitiva, visto que restringe a 

liberdade do adolescente, mas não tira seu direito de ir e vir. E a medida de internação que 

pode ter caráter provisório ou definitivo, essa medida destina-se aos adolescentes que 

cometeram atos infracionais graves. No entanto, o ECA em seu art. 122 estabelece que: 

A medida de internação só poderá ser aplicada quando: tratar-se de ato infracional 
cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa; por reiteração no 
cometimento de outras infrações graves; por descumprimento reiterado e 
injustificável da medida anteriormente imposta. O prazo de internação na hipótese 
do inciso III deste artigo não poderá ser superior a três meses, devendo ser 
decretada judicialmente após o devido processo legal. Em nenhuma hipótese será 
aplicada a internação, havendo outra medida adequada (BRASIL, 1990, ART. 122). 

No entanto, segundo dados do relatório de comemoração dos 25 anos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente realizado pela UNICEF, constatou-se que 40% dos 

adolescentes autores de atos infracionais estão nessa situação por roubo e 24% por tráfico 

de drogas. Ou seja, não está sendo respeitado o artigo 122 do ECA, visto que os centros 

educacionais encontram-se superlotados. De acordo com o referido relatório, no Brasil dos 

21 milhões de adolescentes brasileiros, somente 0,01% estão cumprindo medidas 

socioeducativas por atos contra a vida. 

Tais dados corroboram o entendimento que as medidas socioeducativas, em 

especial, a privação de liberdade não estão cumprindo o papel pedagógico e educativo 

defendidos pelo ECA e o SINASE, visto que de acordo com o levantamento realizado pela 

Ministério Publico, em 2013, registrou a presença de 20.081 adolescentes em cumprimento 

de medidas de privação e restrição de liberdade. Destes, 18.378 cumprem medida 

socioeducativa de internação (provisória, definitiva e internação-sanção), enquanto 1.703 

estão no regime da semiliberdade. Logo, os objetivos das medidas socioeducativas de 

privação de liberdade perderam seu caráter pedagógico e adotaram uma perspectiva de 

controle e higienização social. Foucault faz uma analise em seu livro Vigiar e Punir: a 

história do nascimento da prisão, sobre os processos de controle adotados para adestrar os 

sujeitos em situação de privação de liberdade, 

[...] O poder disciplinar é [...] um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem 
como função maior “adestrar”: ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar 
ainda mais e melhor. Ele não amarra as forças para reduzi-las; procura ligá-las para 
multiplicá-las e utilizá-las num todo. [...] “Adestra” as multidões confusas [...] 
(FOUCAULT, 2005, p.143). 

  A realidade dos centros educacionais, em sua maioria, se assemelha ao 

sistema prisional tanto no que cerne ao tratamento recebido pelos adolescentes quanto 

pelas más condições estruturais e insalubres. Além disso, mesmo contando com a presença 

de uma equipe multiprofissional que, teoricamente, deveria realizar um atendimento 



humanizado; a reprodução da violência e de torturas físicas e psicológicas é um atenuante. 

Esses métodos de disciplinamento e controle institucional é ratificado por Foucault, 

A regra das localizações funcionais vai pouco a pouco, nas instituições disciplinares, 
codificar um espaço que a arquitetura deixava geralmente livre e pronto para vários 
usos. Lugares determinados se definem para satisfazer não só a necessidade de 
vigiar, de romper as comunicações perigosas, mas também de criar um espaço útil 
(FOUCAULT, 2005, p.123). 
 

O ambiente do Centro Educacional apresenta-se como análogo aos presídios 

brasileiros, uma vez que a superlotação tem sido algo recorrente, onde algumas unidades 

no Estado do Ceará, que atendem adolescentes com idade de 17 anos e tem a capacidade 

para 60 internos, segundo preconizado pelo SINASE, possui quantidade de internos 

superior ao triplo da capacidade, ou seja, em média 190 adolescentes.  

As condições precárias de higiene são visíveis, muitos dormem no chão por falta 

de colchões, pois em ocasiões de rebeliões já chegaram a atear fogo, como estratégia de 

dar visibilidade ao poder público. Ações como essas são visivelmente analisadas pela maior 

parte dos brasileiros sem que haja a reflexão de todo o contexto de negligência e ausência 

na efetivação dos direitos. 

Nos Centros Educacionais, a cidadania parece ser resumida a responsabilização 

do ato infracional e o que ocorre é desrespeito, negligência, além de repressões violentas. 

Quanto a este aspecto, o CEDECA demonstra:  

A tortura apresenta-se como uma prática institucionalizada de contenção disciplinar, 
tanto por meio do isolamento compulsório de adolescentes, conhecido como 
“tranca”, como por outras práticas comissivas (agressões físicas) e omissivas 
(negativa de água para o consumo), de agentes do estado junto aos adolescentes 
internos, além da suspensão das visitas e incomunicabilidade com familiares. 
(CEDECA, 2014) 
 

É importante considerar que a realidade demanda do Poder Público e sociedade 

medidas que viabilizem prevenção a fim de evitar chegar ao ponto de torturas e crescente 

demanda para os Centros Educacionais, acarretando em superlotação. Atualmente, os 

Centros Educacionais ativos já contam com uma demanda até 4 vezes maior do que suporta 

a instituição. Lotação demonstrada pelos Dados do Centro de Apoio Operacional da Infância 

e Juventude (Caopij) do Ceará constatou um aumento de 25% no período de 2010 a 2012 

de adolescentes envolvidos com atos infracionais. A maior incidência desses atos 

infracionais é de adolescentes de 16 e 17 anos que não estão estudando e tem 

envolvimento com drogas. Tendo maior expressividade em 2012 o índice de roubo que 

passou para 1.524 seguido por tráfico de drogas com 688. Nota-se com isso que a violência 

ou transgressões cometidas por adolescentes não pode ser observada isoladamente, pois 

mediante a relação entre sociedade civil e Estado, o adolescente dá sua resposta para a 

ausência e omissão de direitos. Segundo a promotora, Antônia Lima da 7º Promotoria de 

Justiça da Infância e da Juventude: “quando o menino comete ato infracional, antes disso, 

houve violação de direitos, principalmente de políticas pública”. 



No livro Vigiar e Punir, Foucault menciona o papel da prisão. Nesta 

compreensão os cárceres, instituições punitivas assumem um papel de dominar indivíduos, 

e classificá-los.  

(...)_ Ela se constituiu fora do aparelho judiciário, quando se elaboraram, por todo o 

corpo social, os processos para repartir os indivíduos, fixá-los e distribui-los 

espacialmente, classificá-los, tirar deles o máximo de tempo, e o máximo de forças, 

treinar seus corpos, codificar seu comportamento contínuo, mantê-los numa 

visibilidade sem lacuna, formar em torno deles um aparelho completo de 

observação, registro e notações, constituir sobre eles um saber que se acumula e se 

centraliza. FOUCAULT,2005 p.217. 

A finalidade das instituições que encarceram passa a ser de formar sujeitos 

“domados”. Seja em presídios, instituições socioeducativas, clínicas, enfim, em espaços que 

privam sujeitos de sua liberdade. Tornando-se locais que surgem para retirar sujeitos que 

causam uma suposta “desordem”. Conforme Volpi (2002), a segurança fica baseada na: 

[...] fórmula mágica de “proteger a sociedade (entenda-se as pessoas e seu 

patrimônio) da violência produzida por desajustados sociais que precisam ser 

afastados do convívio social, recuperados e reincluídos” [...] Reconhecer no 

agressor um cidadão parece ser um exercício difícil, para alguns, inapropriado. 

(VOLPI, 2002, p.9).  

 

Dessa forma adolescentes que estão em processo de formação enquanto sujeito 

social e cometem algum ato infracional devem ter suas particularidades respeitadas, no 

intuito de evitar que sejam inseridos em espaços que negligenciam a subjetividade e 

reproduzam um sistema econômico que manipula e lucra  com  as  ilegalidades, além de 

não contribuir para sua ressocialização. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das reflexões acerca dos adolescentes em conflito com a lei e os 

diversos determinantes sociais envolvidos, é necessário compreender a totalidade a qual 

estes sujeitos estão inseridos. Desta forma, o debate entre a ineficiência das medidas 

socioeducativas na atual configuração tem sofrido fortes ataques às conquistas legais. Os 

retrocessos empreendidos para a aprovação da proposta da emenda constitucional 

(PEC)171/93 que reduz a maioridade de 18 para 16 anos, torna-se alarmante e merece uma 

análise panorâmica da sociedade. 

No entanto os altos índices de violência, sobretudo no Nordeste, tem sido fator 

preponderante para o fortalecimento da visão da punição e encarceramento dos 

adolescentes em conflito com a Lei. Nesse sentido está na ordem do dia o esclarecimento e 

o diálogo com a sociedade civil na tentativa de não reduzir o debate apenas a dimensão 



individual, mas compreendê-lo como um problema estrutural e para tanto merece 

visibilidade e esforços para efetivar a proposta de ressocialização nos moldes preconizados 

pelo SINASE. 

Destarte a importância de um maior suporte do Estado na prevenção de atos 

infracionais através de políticas intersetoriais que busquem atuar de forma articulada para a  

efetivação da proteção social. Nessa perspectiva, a proposta de enfretamento vincula-se a 

obtenção do respeito, da dignidade do adolescente, independente do fato em ter praticado 

algo análogo ao crime, afinal, cidadania pode ser construída por todos, e a quebra de regras 

não deve ser vista como rompimento de direitos. 

O ECA, em contraposição ao antigo Código de menores, se apresenta como um 

dos marcos legais que diferenciam as necessidades afetas as crianças abandonadas, bem 

como a concepção do ato infracional. Este dispositivo é fruto de intensa mobilização de 

movimentos sociais em defesa da dignidade, do respeito e de um novo modo de perceber a 

infância e a adolescência brasileira. Um desses suportes é o SINASE, cujo intento focou “no 

enfrentamento de situações de violência que envolva adolescentes autores de ato 

infracional ou vítimas de violação de direitos no cumprimento de medidas socioeducativas.” 

Nessa perspectiva, a proposta de defesa da proteção integral de criança e adolescente 

vincula-se a obtenção do respeito, da dignidade do adolescente, independente do fato do 

adolescente ter praticado algum ato análogo ao crime, tendo em vista a concepção de 

cidadania numa perspectiva processual, cuja quebra de regras não deve ser vista como 

rompimento de direitos. 
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