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aPrESEntação 

A terceira edição do Prêmio Sócio-Educando em 2008 se dá      

  no ano de advento da “maioridade” do Estatuto da Crian-

ça e do Adolescente, das Diretrizes das Nações Unidas para a 

Prevenção da Delinquência Juvenil – Diretrizes de Riad e Regras 

das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Li-

berdade, no sexagésimo aniversário da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos e nos vinte anos da promulgação da 

Constituição Federal cidadã, a qual, antecipando-se em um ano 

da entrada em vigor da Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança, ratificou as suas diretrizes.

Cabe destacar ainda a recente instituição do Sistema Nacio-

nal de Atendimento Socioeducativo – Sinase, a partir da Resolu-

ção 119 do Conanda, no ano de 2006, que tem encontrado eco 

no Congresso Nacional com a tramitação de um projeto de lei 

que assegura as principais diretrizes e os procedimentos aponta-

dos no plano nacional. 

SEcrEtaria dE dirEitoS HumanoS da PrESidência da rEPública
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ma de responsabilização juvenil, como no caso dos apelos para 

a redução da maioridade penal, dando visibilidade às ações exi-

tosas no campo da socioeducação, que atestam a possibilidade 

de alcance prático da normativa legal nacional e internacional-

mente posta.

Chegou a hora da política de atendimento a adolescentes em 

conflito com a lei deixar de ser vista, inclusive pelo movimento 

da infância e adolescência, como “patinho feio” nas frentes do 

sistema de garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E isso 

passa, sem dúvidas, pela identificação e divulgação de práticas 

promissoras e inovadoras no campo da socioeducação, onde o 

Prêmio Sócio-Educando se constitui um já consagrado e eficaz 

mecanismo de oxigenação e inspiração para novos e bons cami-

nhos a se percorrer nesta área rumo à superação dos velhos pa-

radigmas. Ou, no dizer de Milton Nascimento e Wagner Tiso:

“Se muito vale o já feito, mais vale o que será. E o que foi 

feito, é preciso conhecer para melhor prosseguir.”

Carmen Silveira de Oliveira

Secretária Nacional de Promoção de Direitos 

da Criança e do Adolescente da 

Secretaria de Direitos Humanos

Assim, se no âmbito legal temos um ordenamento jurídico 

que assegura condições de efetivação dos direitos fundamentais 

da população infantojuvenil e, em especial, dos adolescentes em 

conflito com a lei, por outro lado a realidade de recorrentes vio-

lações de direitos nessa área nos convoca o tempo todo a repen-

sar estratégias de alcance desse ainda distante horizonte de efe-

tivação de direitos. 

Infelizmente, a maioria dessas violações dos direitos dos ado-

lescentes em cumprimento de medidas socioeducativas sequer 

chega a ser pautada pelas autoridades, pela mídia ou opinião pú-

blica com a devida atenção. Assim, são recorrentes as dificulda-

des relativas à falta de especialização por parte de operadores do 

sistema justiça e de segurança pública, o desrespeito aos critérios 

legais objetivos na aplicação das medidas socioeducativas, como 

no caso da aplicação da internação a atos infracionais de menor 

gravidade ou ao caráter breve e excepcional assegurados em lei, 

bem como a sua utilização para fins preponderantemente retri-

bucionistas-assistencialistas ou até mesmo terapêuticos em de-

trimento da natureza pedagógica. Também se repetem os pro-

blemas decorrentes da fragilidade da defesa técnica e jurídico-

social de adolescentes em conflito com a lei e as constantes de-

núncias de permanência de adolescentes em espaços inadequa-

dos como delegacias e presídios ou unidades de internação su-

perlotadas e degradantes.

É inspirado nesse cenário que se inscreve esta nova edição do 

Prêmio Sócio-Educando, renovando a parceria da Secretaria Es-

pecial dos Direitos Humanos com Unicef, Ilanud e Andi. A in-

tenção dos promotores deste Prêmio é justamente afirmar a ne-

cessidade de superação do velho modelo custodial e criminaliza-

dor em favor dos avanços de implementação de uma nova políti-

ca socioeducativa. Dito de outra maneira, buscamos confrontar 

os discursos de criminalização da adolescência e da pobreza, e 

de modo consectário, o discurso pelo recrudescimento do siste-
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O sistema socioeducativo brasileiro é, comumente, abordado  

de duas maneiras: no que se refere à sua dimensão teórico-

legal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei que 

apresenta as disposições sobre as práticas socioeducativas, é co-

nhecido como um exemplo avançado de normas sobre os direi-

tos das crianças e dos adolescentes. Por outro lado,  em se tratan-

do da sua execução, o mesmo sistema socioeducativo ainda é 

percebido como reduto de experiências pouco eficazes de socio-

educação, com recorrentes violações aos direitos dos adolescen-

tes. No entanto, ainda que ambos sejam retratos coerentes da 

realidade  brasileira, outras leituras são possíveis e necessárias.

Depois de quase duas décadas de vigência do ECA e da Con-

venção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, é preci-

so reconhecer avanços importantes na implementação da lei. 

Nesse sentido, produzir  novos olhares sobre o universo socioe-

ducativo brasileiro, que valorizam as experiências positivas já 

consolidadas, é uma forma de estimular sua replicabilidade, fo-

mentar o debate a partir de uma pauta positiva e possibilitar 

uma releitura da lei de forma criativa, comprometida e eficaz. 

Partindo dessa premissa, as organizações que criaram o Prê-

mio Sócio-Educando, passados 8 anos, realizaram sua terceira 

edição. Desta vez, o foco esteve, sobretudo, em iniciativas que 

são expressão de políticas públicas construídas em respeito às 

disposições do ECA e do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (Sinase). 

aPrESEntação 
ilanud
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A inscrição das experiências, a seleção dos finalistas e a defi-

nição dos vencedores do Prêmio foram atividades desenvolvidas 

ao longo de 2008. A cerimônia de premiação ocorreu em outu-

bro do mesmo ano.

A publicação que apresentamos aqui é parte desse esforço de 

divulgar as práticas promissoras e inovadoras e, portanto, capa-

zes de contribuir para a reflexão e o debate sobre o sistema so-

cioeducativo entre gestores de políticas, trabalhadores, pesquisa-

dores, militantes dos direitos das crianças e adolescentes e pesso-

as das mais diversas áreas interessadas pelo tema.

A estrutura da publicação procura  abordar a temática da so-

cioeducação de maneira acessível a um amplo conjunto de ato-

res. As cinco categorias do Prêmio1 são apresentadas a partir de 

três textos: um artigo, que propõe uma reflexão teórica, prática 

e crítica sobre o tema abordado; uma reportagem, que traz in-

formações sobre a iniciativa vencedora; e um comentário, pro-

duzido por um membro da Comissão Julgadora, que destaca os 

principais aspectos que levaram à eleição daquela experiência.

Esperamos que este material contribua, efetivamente, para a 

produção de novos saberes e práticas necessárias ao avanço das 

políticas socioeducativas no país e que inspire e estimule a cons-

trução de uma sociedade respeitadora e promotora de direitos 

humanos de crianças e adolescentes.

Desejamos uma boa leitura,

Paula Miraglia

Diretora executiva do Ilanud Brasil

1 As categorias do Prêmio Sócio-Educando – 3ª Edição são: Acesso à Justiça, Exe-
cução de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, Execução de Medidas Socio-
educativas em Meio Fechado, Municipalização do Atendimento Socioeducativo e 
Produção de Conhecimento.
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 aline Yamamoto1 e natália lago2

Após 20 anos da adoção da Convenção sobre os Direitos da 

Criança das Nações Unidas e 19 anos de vigência do Esta-

tuto da Criança e do Adolescente (ECA) no Brasil, é importante 

valorizar os esforços que retomam as iniciativas positivas produ-

zidas com base nessas normativas, considerando que a utilização 

adequada da legislação funciona como estratégia para o fortale-

cimento das ações baseadas na Doutrina da Proteção Integral. 

As três edições do Prêmio Sócio-Educando, realizadas em 

1998, 2000 e 2008, foram propostas com o objetivo de identifi-

car e premiar experiências criativas e que tiveram êxito na apli-

cação das diretrizes do ECA. Ainda que as edições tenham tido 

categorias e premiações diferentes entre si, a concepção que res-

paldou a todas foi a de incentivar a produção, a reprodução e a 

efetivação de políticas públicas perenes e eficazes voltadas à 

socioeducação dos adolescentes e à constatação de que o ECA, 

quando bem implementado, garante direitos.

1  Coordenadora de projetos do Ilanud.

2  Pesquisadora do Ilanud.

o quE mudou na 
SocioEducação do 
PaíS Em 10 anoS?
um balanço do Prêmio Sócio-Educando
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ginários de 17 estados e avaliou os projetos considerando a sua 

articulação com as políticas públicas, o trabalho desenvolvido 

com a família, a participação da comunidade, a existência de 

ações que promovessem a aceitação da comunidade e da socie-

dade, a garantia de direitos dos adolescentes e a replicabilidade 

das políticas3.
Dentre as experiências das duas edições do Prêmio relaciona-

das ao sistema de justiça, destacaram-se as que possibilitaram 

aos adolescentes em cumprimento de medidas privativas de li-

berdade conhecer o ECA e seus direitos; implementaram proce-

dimentos para agilizar os trâmites processuais e garantir a rea-

valiação constante dos casos; mobilizaram atores do Judiciário 

para a implementação de medidas socioeducativas em meio 

aberto; corrigiram ações irregulares relacionadas às políticas 

para a infância e juventude. 

As melhores práticas voltadas à execução de medidas tiveram 

como representantes programas executados por organizações 

governamentais e não-governamentais, que buscaram soluções 

para a aplicação das medidas socioeducativas, sobretudo as de 

meio aberto, tendo em vista a priorização que essas medidas de-

vem ter em detrimento daquelas em meio fechado e a reafirma-

ção do necessário envolvimento da comunidade na concepção e 

aplicação dessas medidas.

As iniciativas de produção de conhecimento voltadas à temá-

tica socioeducativa vencedoras do Prêmio Sócio-Educando con-

sistiram em pesquisas individuais e institucionais sobre adoles-

centes autores de ato infracional e a aplicação de medidas socio-

educativas. Além disso, foram premiadas metodologias constru-

ídas para trabalhar com os adolescentes e suas famílias.

3 Para saber mais sobre as 1ª e 2ª edições do Prêmio Sócio-Educando, consultar a 
publicação: INSTITUTO LATINO-AMERICANO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 
PREVENÇÃO AO DELITO E TRATAMENTO DO DELINQUENTE (org.). Sócio-
Educação no Brasil: adolescentes em conflito com a lei – experiências de medidas 
sócio-educativas. São Paulo: Ilanud, 2001. Informação também disponível no sítio 
do Prêmio: <www.socioeducando.org.br>

1ª E 2ª EdiçõES: a criação dE uma cultura SocioEducativa 

no braSil

Ainda que as disposições do ECA não sejam seguidas na sua 

totalidade, é preciso reconhecer que ao longo das últimas duas 

décadas, houve inúmeros avanços na implementação das políti-

cas públicas voltadas à infância e juventude e no reconhecimento 

de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos.

As primeiras edições do Prêmio, realizadas em 1998 e 2000, 

tinham como pano de fundo a primeira década de consolidação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente. Naquele momento, 

identificar as boas práticas de programas e projetos que aten-

diam adolescentes que cumpriam medidas socioeducativas im-

plicava trazer à tona as experiências que logravam não apenas 

dar vida aos princípios do estatuto, mas fazê-lo num cenário em 

que as políticas públicas consoantes à doutrina da proteção inte-

gral ainda eram tímidas. 

As 95 inscrições da primeira edição do Prêmio representaram 

15 estados brasileiros, com grande concentração de propostas 

da Região Sudeste. As 10 categorias foram as seguintes: Juízes; 

Promotores; Advogados; Centros de Apoio Operacional no âm-

bito do Ministério Público, Judiciário e Defensorias; Entidades 

Governamentais executoras de medidas socioeducativas; Enti-

dades Não-Governamentais executoras de medidas socioeduca-

tivas; estudantes ou entidades estudantis; Instituições de Ensino 

Superior ou Núcleos de Pesquisa; Programas e Ações; Governos 

estaduais. 

Tais categorias tiveram como foco três grandes temas: o sis-

tema de justiça, a execução das medidas socioeducativas e a pro-

dução de conhecimento na área. Os vencedores, assim como os 

ganhadores de menções honrosas, apostaram em ações criativas 

para promover o ECA.

A segunda edição do Prêmio, realizada em 2000, partiu das 

mesmas 10 categorias da primeira versão, teve 105 projetos ori-
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Mesmo sem força de lei4, strictu sensu, ao traduzir em termos 

práticos os preceitos do ECA, o Sinase tem promovido uma rea-

dequação paulatina dos programas de execução de medidas so-

cioeducativas estaduais e municipais. 

A realização da terceira edição do Prêmio foi fundamental 

para apreender tais mudanças, que também coincidiram com a 

“maioridade” do ECA. O diferencial dessa edição foi apresentar 

práticas positivas que, menos que uma experiência individual ou 

pontual, fosse uma expressão clara de uma política pública con-

solidada e bem-sucedida.

Nesta edição, o Prêmio Sócio-Educando superou as anterio-

res em números de inscrições e representatividade dos estados 

brasileiros: foram 235 inscrições de 25 estados, distribuídas em 

5 categorias: Acesso à Justiça, Execução de Medidas Socioedu-

cativas em Meio Aberto, Execução de Medidas Socioeducativas 

em Meio Fechado, Municipalização das Medidas Socioeducati-

vas e Produção de Conhecimento. 

4 O projeto de lei nº 134/09, que regulamenta o Sinase, ainda está em tramitação 
no Congresso Nacional.
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Os autores dos projetos vencedores nas duas edições recebe-

ram como prêmio uma viagem para conhecer o sistema socio-

educativo de outro país – a Colômbia, na primeira edição, e o 

Canadá, na segunda. As viagens tiveram como objetivo propor-

cionar aos vencedores a oportunidade de refletir sobre sua expe-

riência a partir do intercâmbio de metodologias e práticas cons-

truídas em contextos distintos do brasileiro.

a 3ª Edição

Durante o intervalo entre as primeiras duas edições do prê-

mio e a terceira, realizada em 2008, houve alterações significati-

vas no contexto das políticas para as crianças e adolescentes no 

Brasil, fruto não só de amadurecimento dos diversos atores e 

gestores sobre a Doutrina da Proteção Integral, mas também do 

trabalho reflexivo e constante de integrantes de várias institui-

ções e especialistas sobre adolescentes autores de ato infracional 

e a execução de medidas socioeducativas. O maior exemplo dis-

so foi o lançamento, em 2006, pelo governo federal, do Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).

O esforço de criar esse sistema partiu da necessidade de haver 

uma padronização mínima de conteúdos e procedimentos a res-

peito da execução de medidas socioeducativas e da promoção de 

melhorias que envolvem a implementação efetiva dos princípios 

do ECA. Estabeleceu-se, desse modo, recomendações para a 

promoção de uma ação articulada entre municípios, estados e 

União, na conformação de uma política socioeducativa nacio-

nal. Para tanto, definiu-se as atribuições dos atores envolvidos 

(Judiciário, Ministério Público, Conselhos, sociedade civil etc.) 

no financiamento, na execução e na fiscalização dessa política e 

detalhou-se um conjunto de diretrizes pedagógicas para a execu-

ção das medidas socioeducativas. 
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Em Execução de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, 

buscou-se premiar as boas práticas de execução de Liberdade 

Assistida e/ou Prestação de Serviços à Comunidade. O projeto 

premiado foi o Serviço de Execução de Prestação de Serviço da 

Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social de Belo Ho-

rizonte-MG, com menção honrosa para Medidas Socioeducati-

vas em Meio Aberto da Fundação da Criança e da Família Cida-

dã (Funci) de Fortaleza-CE.

A categoria Execução de Medidas Socioeducativas em Meio 

Fechado foi criada para promover as boas práticas existentes no 

contexto da privação de liberdade de adolescentes autores de ato 

infracional. A iniciativa ganhadora foi a Medida Socioeducativa 

de Internação em um novo Conceito Arquitetônico, da Secreta-

ria do Estado da Criança e da Juventude do Paraná.

A categoria Municipalização9, por sua vez, foi inserida como 

forma de valorizar, disseminar e replicar processos efetivos de 

9  A categoria se concentrou em premiar as práticas de municipalização enquanto 
gestão, valorizando o processo de implementação da política. A premiação das 
boas práticas de metodologia de atendimento coube à categoria Execução de Me-
didas Socioeducativas em Meio Aberto.

gráfico 2: diStribuição daS inScriçõES Por catEgoria
Todos os projetos passaram por um rigoroso processo de ava-

liação dividido em diversas etapas. A Comissão Organizadora5 fez 

a triagem inicial dos projetos inscritos, excluindo aqueles que não 

tinham pertinência temática. O Conselho Consultivo, formado 

por 7 especialistas6, definiu 15 projetos finalistas, que foram visita-

dos por uma Comissão Técnica7, que elaborou relatórios detalha-

dos sobre cada um dos projetos finalistas e, com base neles, a Co-

missão Julgadora, formada por 6 especialistas8, definiu os projetos 

vencedores em cada categoria, assim como as menções honrosas. 

Os números da 3ª edição do prêmio, a começar pelo cresci-

mento considerável na quantidade de projetos inscritos, refletem 

o aumento de iniciativas governamentais e não-governamentais 

relacionadas ao sistema socioeducativo, com destaque para o vo-

lume de iniciativas relacionadas à Produção de Conhecimento 

(92 inscrições) e à Execução de Medidas Socioeducativas em 

Meio Aberto (62 inscrições).

A categoria Produção de Conhecimento buscou dar luz às 

iniciativas, acadêmicas ou não, de disseminação de conhecimen-

tos voltados à socioeducação. A pesquisa vencedora da categoria 

foi Interfaces psi-jurídicas: a psiquiatrização do adolescente em 

conflito com a lei, de Maria Cristina Vicentin, com menção 

honrosa à pesquisa A casa de bonecas: um estudo de caso sobre 

a unidade de atendimento socioeducativo feminino do RS, de 

Rochele Fachinetto.

5 A Comissão Organizadora foi formada pelas instituições parceiras na realização da 
terceira edição: Ilanud, SDH-PR, Unicef e Andi.

6 Os membros do Conselho Consultivo foram: ana laura menezes de Santana, andréa 
márcia Santiago lohmeyer fuchs, carmem maria craidy, João batista da costa 
Saraiva, Karyna batista Sposato, maria Julia rosa chaves deptulski e Simone 
gonçalves de assis.

7 Os membros da Comissão Técnica foram: ana gabriela mendes braga, demétrio 
gaspari cirne de toledo, maria Encarnación moya recio, marina nunes rodrigues 
de menezes, natália bouças do lago, raul carvalho nin ferreira, renata mirandola 
bichir e thais Pavez.

8 Os membros da Comissão Julgadora foram: Âmbar de barros, Janice Helena dias, 
maria de lourdes trassi teixeira, maria luiza moura oliveira, rita camata e 
Wanderlino nogueira neto.
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critério inicial para que as medidas em meio aberto possam ser 

priorizadas pelo sistema de justiça.

O acesso à justiça dos adolescentes acusados de ato infracio-

nal também está longe de ser realidade. A garantia desse direito 

está diretamente relacionada ao fortalecimento das Defensorias 

Públicas existentes e à criação das Defensorias nos estados em 

que ela ainda não existe (PR, SC e GO). Ainda, a implementação 

de varas especializadas permite uma maior especialização dos 

profissionais para a temática socioeducativa e promove o direito 

ao devido processo legal; no entanto, hoje, as varas são uma re-

alidade em apenas 3% das comarcas11.

Por sua vez, o número de adolescentes privados de liberdade 

no país, que se aproxima dos 17 mil12, é uma clara demonstração 

de que as medidas que deveriam ser aplicadas em último caso, 

em caráter excepcional, são, frequentemente, opção prioritária 

para o Judiciário.

A proposta de uma 4ª Edição do Prêmio Sócio-Educando 

continua, portanto, sendo bastante atual: a valorização e divul-

gação de iniciativas positivas e inovadoras são, sem dúvida, ins-

piradoras de políticas públicas e contribuem para a garantia de 

direitos dos adolescentes.

pios assumiram a responsabilidade pela execução das medidas de liberdade assis-
tida e prestação de serviços à comunidade.

11 Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MAGISTRADOS, PROMOTORES DE JUSTI-
ÇA E DEFENSORES PÚBLICOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. O Sistema de 
Justiça da Infância e da Juventude nos 18 anos do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente: Desafios na especialização para a garantia dos direitos de crianças e ado-
lescentes. Disponível em: <http://www.abmp.org.br/UserFiles/File/levantamento_
sistema_justica_ij.pdf>. Acesso em: outubro de 2009.

12 Fonte: BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 
2008.

municipalização das medidas em meio aberto – premissa estabe-

lecida pelo ECA, mas ainda muito pouco efetivada no país. A 

proposta vencedora foi o Projeto Construindo o Futuro, da Se-

cretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho de 

Boa Vista-RR.

Já em Acesso à Justiça, a proposta era identificar as estraté-

gias voltadas a garantir o direito de defesa e acesso à orientação 

jurídica aos adolescentes inseridos no sistema socioeducativo. A 

organização vencedora foi a Defensoria Pública do Distrito Fe-

deral, com atendimento pré-oitiva e informação processual aos 

adolescentes, com menção honrosa para o projeto Atitude Le-

gal, executado pelo Projeto Legal-RJ.

A escolha da proposta vencedora na categoria Produção de 

Conhecimento observou a qualidade acadêmica aliada à rele-

vância temática da pesquisa. Em cada uma das outras 4 catego-

rias, foram verificados elementos como a construção do projeto 

enquanto política pública, a sua replicabilidade e a observância 

das disposições do ECA e do Sinase na sua implementação.

Assim como nas edições anteriores, os ganhadores da 3ª edi-

ção do Prêmio tiveram a oportunidade de conhecer o sistema 

socioeducativo de outro país – desta vez, de Madri, Espanha.

PErSPEctivaS Para a SocioEducação no braSil 

A despeito do tempo passado desde a promulgação do ECA, 

ainda há muito o que avançar em termos de políticas públicas, 

acesso à justiça e implementação efetiva da lei. Alguns exemplos 

disso podem ser citados: A municipalização da execução das 

medidas socioeducativas em meio aberto, que é preconizada 

pelo ECA e referendada pelo Sinase, avançou bastante nas capi-

tais na última década, mas tem sido pouco implementada nas 

pequenas e médias cidades10.  Municipalizar esses programas é 

10 Segundo levantamento realizado no Mapeamento Nacional de Medidas Socioedu-
cativas em Meio Aberto (Ilanud, 2007), apenas cerca de 12% do total de municí-
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SuJEito dE dirEito: o 
acESSo à JuStiça como 
dirEito dEclarado

João batista costa Saraiva1

Para que um sistema político se perceba efetivamente demo-

crático, assegurar direitos deve ser um anseio efetivo e since-

ro. Em tal contexto, o acesso à justiça faz-se um requisito funda-

mental. Uma condição básica de exercício de direitos humanos. 

Em consequência, não é suficiente que a ordem jurídica pro-

clame direitos, se ela não assegurar os mecanismos que os garan-

ta e lhes empreste efetividade.

Assim, a primeira consideração a ser feita é que acesso à 

justiça é direito fundamental, expresso no artigo 5º, inciso 

XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, a 

toda cidadania: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Ju-

diciário lesão ou ameaça a direito”.

Se a cada dia se constata a reflexão de Bobbio de que os di-

reitos não surgem quando necessários e sim quando possíveis2, 

em matéria de Direito da Criança, em particular na temática 

relativa ao adolescente a que se atribua a prática de um ato in-

1 Juiz de direito, especialista em Direito da Criança e do Adolescente, professor uni-
versitário, autor de diversas obras sobre o tema. Foi membro do Conselho Consul-
tivo do Prêmio Sócio-Educando – 3ª edição.

2 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janei-
ro: Campus, 1992.
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oS EntravES ao ExErcício do dirEito. PrincíPio do SuPErior intE-

rESSE da criança E a mitigação da naturEza Sancionatória da 

mEdida SocioEducativa

A condição de sujeito de direitos expressa no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, em decorrência da Norma Consti-

tucional, pessoa em peculiar condição de desenvolvimento (e 

não incapaz, como resultava da antiga concepção), passados 

tantos anos de vigência do Estatuto, ainda carece de uma ple-

na efetivação, em especial no campo da chamada “delinquên-

cia juvenil”.

Em nome de uma suposta autonomia do Direito da Criança 

(para alguns uma espécie de “gueto” jurídico, herdado do Di-

reito de Menores), a criança, e especialmente o adolescente a 

que se atribua a prática de um ato infracional, ainda enfrenta 

dificuldade para uma plena efetivação de seus direitos.

Faz-se operante, com toda sua histórica carga de discriciona-

riedade e arbítrio, o chamado princípio do superior interesse da 

criança. Esse foi a pedra angular sobre a qual os defensores da 

Doutrina da Situação Irregular operacionalizavam o Código de 

Menores e seus poderes quase ilimitados. 

O legislador brasileiro, ao conceber o texto do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, teve o cuidado de não o reproduzir 

(inobstante referido na própria Convenção). Entretanto, em 

nome do amor à infância, o princípio do superior interesse 

sempre foi muito presente no inconsciente (ou consciente) do 

operador do sistema juvenil, se constituindo, na forma de sua 

operacionalização discricionária, em um dos múltiplos fatores 

de dificuldade de plena efetivação dos primados da doutrina da 

proteção integral, por conta de seu aparente caráter indetermi-

nado e, por isso, discricionário.

A recente reforma introduzida no Estatuto da Criança e do 

proteção integral, uma abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, pp. 50-71, 3ª ed., 2009

fracional, a assertiva do grande mestre italiano se confirma 

sem qualquer dúvida.

O Estatuto da Criança e do Adolescente remonta a julho de 

1990. A Lei 8.069/90 configura na realidade a versão brasilei-

ra da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança, de novembro de 1989, que consagra, como principal 

instrumento normativo, a Doutrina das Nações Unidas de 

Proteção Integral dos Direitos da Criança, expressa em diver-

sos outros documentos3. 

O Brasil antecipou-se à própria Convenção sobre os Direitos 

da Criança quando promulga a Constituição de 1988, que, em 

diversos dispositivos, mas especialmente em seus arts. 227 e 

228, contempla a síntese dessa Doutrina, promovendo a criança 

à condição de sujeito de direitos. 

Ali, em 5 de outubro de 1988, foi derrogado, por não recep-

cionado pela nova ordem constitucional, o Código de Menores 

de 1979, e sepultada, do ponto de vista normativo, a velha 

Doutrina da Situação Irregular na ordem jurídica interna. 

Nascia o novo direito, consagrado em seguida no texto do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, desconstruindo a ideia de 

“menor como objeto do processo” e introduzindo uma mudança 

paradigmática, “criança e adolescente enquanto sujeito de direi-

to, sujeito do processo, protagonista, cidadão4”. 

3 Por Doutrina das Nações Unidas de Proteção Integral dos Direitos da Criança se 
compreende não apenas o próprio texto da Convenção, adotado pela Assembleia-
Geral das Nações Unidas em 20.11.1989, e promulgada no Brasil através do De-
creto 99.710, de 21 de novembro de 1990; como também as Regras Mínimas das 
Nações Unidas para a Administração da Justiça, da Infância e da Juventude, co-
nhecidas como Regras de Beijing (de maio de 1984); as Diretrizes das Nações 
Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil, conhecidas como Diretrizes de 
Riad (de dezembro de 1990), as Regras Mínimas das Nações Unidas para a ela-
boração de Medidas Não-Privativas de Liberdade (Regras de Tóquio, Resolução nº 
45/110, de 14.12.1990) e as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção 
dos Jovens Privados de Liberdade (Resolução 45/113, de abril de 1991).

4 Poucos autores, com tanta precisão e concisão, discorreram sobre o câmbio 
paradigmático introduzido pela Convenção dos Direitos da Criança na ordem 
jurídica interna como BELOFF, Mary. In: “Los derechos del niño en el sistema 
interamericano”. Buenos Aires: Del Puerto, 2005. Esses argumentos os analiso e 
transcrevo parcialmente em Adolescente em Conflito com a Lei: da indiferença à 
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nome do “amor”, atropela-se a Justiça.

Daí a importância da advertência de especialistas de que se 

faz insatisfatória a estrita visão do acesso à Justiça como acesso 

aos tribunais. “Se esse é o coroamento do Estado de Direito, é 

também – e simultaneamente – um direito meramente formal, 

tantos são os obstáculos antepostos ao acesso da pessoa à or-

dem jurídica justa”.

Cumpre lembrar aqui a triste experiência do Poder Judiciá-

rio alemão durante o regime de Hitler. Quando o nazismo se 

instalou na Alemanha, especialmente a partir de 1933, dentre 

as confissões religiosas, aquela que desde o primeiro dia julgou 

a ideologia nazista incompatível com suas convicções foram os 

“Testemunhas de Jeová”. Afirmaram expressamente que a sau-

dação heil hitler era contrária à doutrina que professavam. Isso 

lhes rendeu intensa perseguição, já nos primeiros tempos do 

regime hitlerista.

Resulta disso, entre outros registros, uma sentença de um 

Tribunal de Família de Hamburgo, em nome da “boa educa-

ção”, que retirou uma criança da guarda de seus pais por eles 

serem Testemunhas de Jeová9.

A questão do acesso à justiça e ao Direito, e a importância de 

superação dos entraves que emperram o exercício desses direi-

tos, passa pela superação da chamada crise de interpretação do 

intempestividade de recurso interposto por adolescente intimado de decisão de in-
ternação, quando declinou o desejo de recorrer. Destaco aqui o voto vencido do 
Des. Rui Portanova, invocando jurisprudência do STJ para conhecimento do recur-
so, afirmando pelas tantas: “ (...) se o representado deve – obrigatoriamente – ser 
intimado pessoalmente para dizer se quer ou não quer recorrer, quando ele diz que 
quer recorrer, então, o recurso não está sujeito a qualquer prazo para ser conheci-
do. Por igual, não pode deixar de ser conhecido por algum defeito formal, como, 
por exemplo, falta de razões de apelação. No primeiro caso (intempestividade), o 
recurso pode ser conhecido como “habeas corpus”. No segundo caso (falta de ra-
zões) deve ser nomeado outro defensor para apresentar as razões. Renovada vê-
nia, o que não parece adequado é que o ECA, em sua sistemática recursal, legiti-
me a parte para o recurso e o Judiciário, por um defeito formal, não aprecie as 
razões do recorrente...” (AC 70031573819).

9 5 de junho de 1936, 28 Zebbralblatt fur Jungendrecht und jungendwohlfahrt, 
281, In : RIGAUX, François. A Lei dos Juízes. p. 112. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000.

Adolescente por conta da chamada “Lei de Adoção”, Lei 12.010, 

ressuscitou este princípio na ordem jurídica interna5.

Embora resulte evidente do contexto a necessidade de limi-

tação de tal princípio aos direitos afirmados, por conta da ma-

nutenção de conceitos como incapacidade do menor em detri-

mento ao de sujeito de direito, pessoa em peculiar condição de 

desenvolvimento, o chamado princípio do superior interesse 

da criança acaba sendo operado no atual sistema como um 

verdadeiro Cavalo de Tróia6 da doutrina tutelar. Historica-

mente tem servido muito mais para fundamentar decisões à 

margem dos direitos expressamente reconhecidos pela Con-

venção, adotados por adultos que sabem o que é o melhor para 

a criança, desprezando muitas vezes a própria vontade do 

principal interessado7. 

Nessa linha de raciocínio há tri-

bunais que ainda determinam a in-

ternação de adolescentes em confli-

to com a lei em circunstâncias em 

que a um adulto não se imporia pri-

vação de liberdade, sob o pífio argu-

mento de que não sendo pena, isso 

lhe será um bem. Em nome do supe-

rior interesse, ignoram-se um con-

junto de garantias instituídas8. Em 

5 Nessa reforma, que resultou na introdução de uma série de alterações no Estatuto, 
foi dada nova redação ao seu art. 100, introduzindo um parágrafo único, com doze 
incisos, listando princípios norteadores da aplicação das medidas previstas na Lei, 
tanto de caráter protetivo, quanto socioeducativo.

6 A expressão foi cunhada por Miguel Cillero e é objeto de uma análise mais 
aprofundada em outro estudo: Adolescente em Conflito com a Lei: da indiferença 
à proteção integral, uma abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 3ª ed., 2009, p. 77 e ss.

7 Sobre o tema: CORTÉS, M. Julio. Acerca del principio del interés superior del 
Niño. In: Infancia y Derechos Humanos: Discurso, Realidad y Perspectivas. 
Santiago do Chile: Corporación Opción, 2001, pp. 61-79.

8 Se faz interessantíssimo, na linha de negação da natureza penalizante da sanção, 
o teor de Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que decidiu pela 

Em nome do 
superior interesse, 

ignoram-se um 
conjunto de 

garantias 
instituídas. Em 

nome do “amor”, 
atropela-se a 

Justiça
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voluntária, na medida em que não existiria lide, eis que a pena 

seria um bem para o condenado...

Do corpo do Acórdão, se extrai: “Em fase venturosamente 

passageira de sua fascinante obra jurídica, Carnelutti nega a 

existência da lide penal – salvo no tocante à decisão sobre a 

ilicitude civil do fato delituoso para fins de reparação, que, no 

sistema italiano, é objeto do mesmo processo – no âmbito da 

jurisdição voluntária, não, no da contenciosa”.

Referindo a obra do imortal Mestre italiano, que nesse par-

ticular felizmente se retratou, destaca o eminente Ministro Se-

púlveda em seu voto, que, em sua obra traduzida ao espanhol, 

“Leciones sobre el Proceso Penal” (ESEA, Buenos Aires, 1950, 

p. 156), Carnelutti chega a referir que no processo penal a fi-

nalidade buscada é o bem do acusado e não o mal e que tão 

pouco existiria conflito de interesse entre o imputado e o Mi-

nistério Público, em uma relação similar a que se estabeleceria 

entre o enfermo e o médico que lhe pretende ministrar a cura12. 

Se no processo penal tal engodo já se viu superado, perce-

be-se que em se tratando de responsabilidade juvenil, nos dias 

que correm, ainda há setores que pretendem reviver aquela 

tese superada, sob outro rótulo. 

12 Defesa e due process: aplicação das garantias ao processo por atos infracionais 
atribuídos a adolescente.

 1. Nulidade do processo por ato infracional imputado a adolescentes, no qual o 
defensor dativo aceita a versão de fato a eles mais desfavorável e pugna por que 
se aplique aos menores medida de internação, a mais grave admitida pelo Estatu-
to legal pertinente. 

 2. As garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo penal – 
como corretamente disposto no ECA (art. 106- 111) – não podem ser subtraídas 
ao adolescente acusado de ato infracional, de cuja sentença podem decorrer gra-
ves restrições a direitos individuais, básicos, incluída a privação da liberdade. 

 3. A escusa do defensor dativo de que a aplicação da medida socioeducativa mais 
grave, que pleiteou, seria um benefício para o adolescente que lhe incumbia de-
fender – além do toque de humor sádico que lhe emprestam as condições reais do 
internamento do menor infrator no Brasil – é revivescência de excêntrica constru-
ção de Carnellutti – a do processo penal como de jurisdição voluntária por ser a 
pena um bem para o criminoso –- da qual o mestre teve tempo para retratar-se e 
que, de qualquer sorte, à luz da Constituição não passa de uma curiosidade. (STF, 
RE 285571 / PR, RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA 
PERTENCE).

Estatuto da Criança e do Adolescente (onde se inclui o sentido 

do princípio do superior interesse), de que há tanto tempo nos 

advertia Emílio Garcia Mendez10.

Daí a importância de compreender o modelo de responsabi-

lização previsto no Estatuto e a natureza sancionatória da me-

dida socioeducativa; e por consequência, penalizante enquanto 

reação do Estado ao ato infracional, uma vez que se trata de 

uma imposição ao sancionado de uma limitação, total ou par-

cial de sua liberdade, independentemente de sua vontade11.

Tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tri-

bunal de Justiça consolidaram ao longo desses anos de vigên-

cia da Lei 8.069 o entendimento sobre o caráter aflitivo das 

medidas socioeducativas, a par da finalidade pedagógica bus-

cada por esta sanção.

Nessa dimensão faz-se antológica, em especial por perma-

necer atual, decisão lançada pelo então Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, em Habeas Corpus ori-

ginário do Estado do Paraná. 

No caso em questão, Ministério Público e Defesa conver-

giam na aplicação ao adolescente da medida socioeducativa de 

internação, a confirmar a tese de que o acesso aos tribunais 

nem sempre representa acesso à justiça. Tratava-se, pois, de 

um caso de flagrante ausência de defesa, na medida em que o 

próprio defensor argumentava ser a internação uma solução 

para o “bem” do adolescente. 

Diante de tal circunstância o Ministro Relator referiu tra-

tar-se de uma revivência excêntrica de infeliz pronunciamento 

do Carnelutti, quando supôs o processo penal como jurisdição 

10 MENDEZ, Emílio Garcia. Adolescentes e Responsabilidade Penal: um debate 
latinoamericano. Porto Alegre: AJURIS/ESMP-RS/FESDEP-RS, 2000.

11 Sobre o tema faz-se imprescindível a consulta a obra de SHECAIRA, Sérgio Salo-
mão. Sistema de Garantias e o Direito Penal Juvenil. São Paulo: RT, 2008. Neste 
trabalho, de sua cátedra na Faculdade de Direito da USP, está expressa com cla-
reza a ideia de um Direito Penal Juvenil inserto no Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, enquanto instrumento de garantia de direitos e de cidadania.
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trina Tutelar. Se não são concessões expressas, resultam essas 

de omissões do texto ou de expressões ambíguas, aptas a per-

mitir interpretações indevidas. Bem se diz que se deve cerrar 

as portas e não deixar frestas, pois por essas podem passar 

ventos indesejáveis.

No caso do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

8.069/90), a ausência de regras sobre o processo de execução 

das medidas socioeducativas; a possibilidade de concerto de 

remissão perante o Ministério Público, sem a presença de De-

fensor na fase anterior à instauração do processo de apuração 

da responsabilidade penal juvenil perante o Poder Judiciário; 

a ambiguidade na definição dos tipos penais que autorizam a 

privação de liberdade, e outros deslizes da legislação que com-

prometem o rigor garantista; resultam em “frestas” no sistema 

por onde se introduz o germe da doutrina tutelar.

A inconstitucionalidade dessas omissões legislativas ou dos 

dispositivos não garantistas tem sido afirmada pelos tribunais 

que analisam o tema sob os fundamentos do Direito Penal, 

acatando, na maioria das vezes, recursos originários das De-

fensorias Públicas instaladas nos Estados. É o caso do reco-

nhecimento da prescrição da pretensão acusatória ou da pre-

tensão executória da medida socioeducativa por parte do Es-

tado, não afirmada no Estatuto, mas reconhecida analogica-

mente em face das regras do Código Penal. 

O Superior Tribunal de Justiça, pasmem todos, necessitou 

lançar uma Súmula afirmando que a tão só confissão do ado-

lescente não é suficiente para imposição da sanção socioeduca-

tiva.

A dificuldade para o reconhecimento da implantação, pela 

Doutrina da Proteção Integral, de um conceito de Direito Pe-

nal Juvenil, com sanções e sua respectiva carga retributiva, re-

sulta de um pré-conceito de natureza hermenêutica, em face a 

uma cultura menorista presente e atuante em toda América 

Na evolução da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal 

de Justiça, em especial por súmulas editadas ao longo desse pe-

ríodo, o óbvio foi definitivamente retirado do anonimato (como 

diria o grande Lênio Streck), afirmando o caráter aflitivo da me-

dida socioeducativa, nessa medida, penal.

Assim, permanecem atuais as preocupações lançadas em tra-

balho anterior13, tratando das garantias processuais expressas 

na normativa, as quais poderão transformar-se em meras peças 

de retórica se não forem operacionalizadas com a devida dimen-

são de instrumentos de cidadania.

concluSão: acESSo ao tribunal E acESSo à JuStiça. o diScurSo 

nEomEnoriSta no braSil. a inStrumEntalização dE concEitoS da 

doutrina da Situação irrEgular utilizando-SE do EStatuto do 

adolEScEntE.

Está presente no mundo jurídico brasileiro o debate sobre o 

próprio sistema de justiça para crianças e adolescentes, com 

questionamento da natureza sancionatória, e nessa dimensão 

retributiva, da medida socioeducativa. Sob o argumento da 

autonomia do Direito da Criança, insurgem-se manifestações 

contra a ideia de um Direito Penal Juvenil. Salvo exceções, a 

maioria dessas manifestações tem um nítido caráter corpora-

tivo, visando ao suposto asseguramento de espaços de poder, 

discricionário e na maioria das vezes autoritário, invocando o 

princípio do “superior interesse da criança” para justificar 

atropelos às garantias processuais e constitucionais. 

O custo ao Brasil de seu pioneirismo na adoção em sua le-

gislação dos termos da Convenção das Nações Unidas sobre 

os Direitos da Criança (o Estatuto é de outubro de 1990) está 

estampado em algumas concessões no texto de sua lei à Dou-

13 ILANUD, ABMP, SDH, UNFPA (org.). As Garantias Processuais e o Adolescente a 
que se atribua a prática de ato infracional, In: Justiça, Adolescente e Ato Infracio-
nal: socioeducação e responsabilização. São Paulo: Ilanud, 2006, p. 175 e ss.
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Latina, do que já nos adverte Amaral e Silva em suas lições14.

A conduta dos que não admitem a ideia de um Direito Penal 

Juvenil implica no abandono de conceitos introduzidos pelas 

normas do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (espe-

cialmente no que respeita à responsabilidade com sancionamen-

to de medidas socioeducativas e de condição de sujeito de direi-

tos ostentada pelo adolescente) e se faz responsável no Brasil 

pelas dificuldades que se enfrenta, desde 1990, para a efetivação 

plena do Estatuto da Criança e do Adolescente, desembocando 

na chamada dupla crise do Estatuto, referida por Emílio Garcia 

Mendez: uma crise de implementação e outra, em verdade res-

ponsável por aquela, uma crise de interpretação.

Trava-se hoje, no Congresso Brasileiro, um debate em torno 

do Estatuto, da sempre equivocada tese de redução da idade 

penal. É possível, em contraposição a essa tese, avançar no 

aprimoramento do Estatuto, em vista da experiência acumula-

da nesses anos, e nessa linha se inclui a instituição do Sinase – 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Os riscos de 

retrocesso, entretanto, existem. Resultam, principalmente, de 

ações corporativas de alguns setores do Poder Judiciário e do 

Ministério Público, e de parcela de representantes de organis-

mos não-governamentais, que de alguma forma, como espaço 

de poder, tem interesse em manter nebulosa essa questão, na 

medida em que a ausência de regra permite o exercício ilimita-

do desse poder. Não é sem razão que a maioria absoluta dos 

agentes das Defensorias Públicas instaladas no Brasil há tempo 

perceberam essa questão e afirmam os primados do Direito Pe-

nal Juvenil expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

14 SILVA, Antônio Fernando Amaral e. O Mito da Inimputabilidade Penal do adoles-
cente. Revista da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, v. 
5. Florianópolis: AMC, 1998.
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adolescentes, sem dúvida, têm esse direito. No entanto, para que 

possam exercê-lo em sua plenitude, é preciso, em primeiro lugar, 

que tenham conhecimento sobre seu conteúdo e, em segundo, 

que sejam orientados por um defensor.

É com base nessas premissas que o procedimento colocado 

em prática pela Defensoria Pública do Distrito Federal amplia o 

sentido de justiça: ela garante que o primeiro contato do adoles-

cente, após sua apreensão, seja com um defensor público. Assim, 

antes da apresentação do adolescente ao Ministério Público, na 

chamada oitiva informal, a defensoria atende e orienta o adoles-

cente sobre os direitos dele, esclarece como funciona a justiça 

juvenil e coleta informações para preparar a defesa técnica.

A defensora Sara de Souza, atual responsável pelas pré-oiti-

vas informais, explica que o atendimento é essencial para o apri-

moramento da defesa do adolescente, que fica em situação de 

desvantagem quando o primeiro contato com o defensor aconte-

ce apenas nas audiências com o juiz. O adolescente precisa saber, 

por exemplo, que ele não é obrigado a produzir prova contra si 

mesmo e estar ciente disso pode fazer uma diferença significati-

va para o desfecho de seu caso. 

A defensora Juliana Leandra de Lima, idealizadora das ações, 

afirma que, na prática, a área da justiça juvenil é menos rigorosa 

em relação à produção de provas contra o adolescente, o que fa-

cilita o trabalho da acusação e dificulta o da defesa. As provas 

coletadas no período em que o adolescente não tinha contato di-

reto com o defensor costumavam, portanto, ser bastante decisi-

vas no processo. “Tínhamos um conjunto de provas que nos dei-

xava pouquíssimas oportunidades de trabalho, porque a coleta 

de prova na fase de instrução da ação socioeducativa é muito in-

cipiente”, relata.

A promotora Selma Sauerbronn concorda que houve melhora 

no atendimento, já que cada instituição passou a cumprir me-

lhor o seu papel. “Hoje um adolescente entra na sala de audiên-

conHEcEndo a iniciativa vEncEdora

dEfEnSoria Pública do diStrito 
fEdEral

C       om somente onze defensores atuando na área da justiça 

 juvenil, a Defensoria Pública do Distrito Federal enfren-

ta a mesma realidade da maioria das defensorias no resto do 

país: falta de recursos humanos para efetivar os princípios 

constitucionais da ampla defesa e do direito ao contraditório.

 Os defensores trabalham com um universo de jovens consi-

derável. Levando-se em conta somente os que cumprem medida 

socioeducativa em meio fechado, o número de educandos é de 

aproximadamente 400. Contudo, ações simples conseguiram 

ampliar o acesso à justiça para esses adolescentes.

A primeira ação, implementada em 2005, é a pré-oitiva infor-

mal, que atende os adolescentes e seus familiares antes do pri-

meiro contato com a Promotoria. A segunda, de 2007, consiste 

em enviar cartas aos jovens que cumprem medida de internação, 

comunicando o andamento de seus processos e pedidos de bene-

fícios, como saídas em fins de semana ou em ocasiões especiais.

As ações compõem uma atuação diferenciada da Defenso-

ria que, ao promoverem preceitos básicos de defesa e justiça, 

contribuem positivamente para o sistema socioeducativo 

como um todo.

PrimEiroS contatoS: a Pré-oitiva informal

O direito à ampla defesa está assegurado a toda pessoa acu-

sada de cometer um delito em nossa Constituição Federal. Os 
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to, aliado ao aumento dos pedidos, resultou em uma ampliação 

das concessões. “Hoje a gente tem 30% dos adolescentes de uma 

das unidades com benefício de saída quinzenal, e outra, com 

18% de semanal”, expõe.

Juliana também conta que atualmente há, inclusive, pedidos 

feitos pelos próprios adolescentes. “Nós queremos que os meni-

nos escrevam de próprio punho. O juiz tem de ver que eles 

sentaram, qual o nível da sua alfabetização, como escrevem, 

como transmitem as emoções, porque isso passa na escrita. 

Então agora, além deles receberem as cartas, eles também es-

crevem. Ontem mesmo eu enviei duas cartas deles para o 

juiz”, relata Juliana.

Estimula-se, assim, o exercício de outro direito dos adoles-

centes: o de fazer pedidos diretamente à autoridade judiciá-

ria. Essa aproximação entre o Juiz, que representa a justiça, e 

o adolescente, gera, sem dúvidas, efeitos positivos para ambos 

os lados.

dESafioS E PróximoS PaSSoS

O problema da falta de recursos humanos é um dos princi-

pais pontos levantados por familiares. Iza de Souza, mãe de um 

adolescente, afirma que a Justiça ainda tem muito para avançar, 

citando casos em que o tempo de internação é extrapolado ou 

são aplicadas medidas socioeducativas privativas de liberdade 

sem que haja real necessidade. Nesse contexto, ela diz que “a 

Defensoria tenta fazer seu trabalho”, mas que é dificultado pela 

grande demanda e pelo número insuficiente de profissionais. In-

tegrante da Associação de Mães e Amigos de Crianças e Adoles-

centes em Risco (Amar), ela conta que, no contato com os inter-

nos e com as famílias, ainda são identificados muitos problemas 

ligados à questão. 

Outro problema enfrentado pela Defensoria é a falta de cla-

reza na previsão legal para as ações empreendidas. O atendi-

cia sabendo exatamente o que vai acontecer lá dentro”, conta.

Além de promover preceitos constitucionais básicos, a medi-

da pode contribuir com o engajamento dos adolescentes no cum-

primento da medida socioeducativa. Sara explica que quando o 

jovem vê o seu processo ocorrendo de forma justa, compreende 

melhor a medida que recebe. Por outro lado, se ele avalia que 

houve falha, e resultou numa medida excessiva, há maior chance 

de conflito. “Se eu não demonstro para eles que o Poder Judiciá-

rio é justo, eles se revoltam ainda mais”, explica Sara, comple-

mentando que tal sentimento impediria o desenvolvimento da 

dimensão pedagógica e ressocializadora da medida.

 

comunicação E ProtagoniSmo

A medida socioeducativa de internação não tem prazo deter-

minado, o que, por si só, gera muita angústia aos adolescentes. 

Essa indefinição somada ao fato de eles não saberem o que está 

acontecendo no processo, faz com que se sintam ainda mais vul-

neráveis e distantes da Justiça. 

Considerando que o direito à informação tem especial re-

levância no contexto de privação de liberdade, a segunda 

frente de ação da Defensoria consiste em informar, por meio 

de cartas, aos adolescentes internados, acerca do andamento 

de seus processos. Para Juliana, esse procedimento contribui 

para o jovem se sentir sujeito ativo no cumprimento da medi-

da. Ela explica que as cartas são uma forma de manter o diá-

logo e, assim, “os adolescentes sabem dizer o que está sendo 

pleiteado e se isso está sendo trabalhado é porque existia mui-

to aquela sensação de abandono: “ah, eu recebi internação”, 

eu “tô deixado na unidade, acabou”. 

 A Defensoria costuma utilizar a correspondência também 

para orientar os jovens sobre o peso determinante de uma boa 

avaliação dentro das unidades no momento de pleitear os bene-

fícios de progressão de medida. Juliana relata que o procedimen-
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comEntário ao ProJEto vEncEdor

O mérito maior e mais evidente da ação da Defensoria Pú-

blica do Distrito Federal está em colocar em foco a ques-

tão do acesso à justiça para adolescentes em conflito com a lei. 

Tal questão é o pano de fundo, sobre o qual se deve analisar e 

avaliar as ações reconhecidas como referenciais pelo Prêmio 

Sócio-Educando, no campo dos procedimentos de aplicação e 

execução de medidas socioeducativas aos adolescentes aos 

quais se atribui a prática de ato infracional ou aos autores de 

ato infracional. 

A luta pelo reconhecimento dos direitos humanos de crian-

ças e adolescentes será em vão se tais direitos não forem garan-

tidos, sendo, portanto, essencial promovê-los e protegê-los, por 

meio de instrumentos normativos (leis, tratados, resoluções, 

decretos etc.), instâncias públicas (órgãos estatais e entidades 

sociais, por exemplo) e mecanismos de exigibilidade (ações ju-

diciais, mediação, autodefesa, gerenciamento de dados/infor-

mações, fundos de investimento, estratégias de mobilização, 

advocacy, monitoramento etc.). 

Nota-se claramente que as experiências da Defensoria Públi-

ca do Distrito Federal passaram a se integrar melhor no espírito 

e no corpo de uma ampla ambiência sistêmica holística de pro-

moção e proteção dos direitos humanos, desenvolvendo efetivos 

mecanismos de exigibilidade de direitos e dando eficácia à legis-

lação pertinente. Com essa experiência, realmente dá-se mais 

um passo para se fortalecer, no Brasil, o chamado “Sistema de 

Garantia dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes”, 

conforme Resolução nº 113 do Conanda.

mento pré-oitiva depende da colaboração com o Ministério Pú-

blico, tornando a ação vulnerável em momentos nos quais a re-

lação institucional entre os órgãos não seja tão favorável. Assim, 

uma das primeiras iniciativas após verificar o êxito da experiên-

cia foi a articulação com membros do Legis-

lativo para incluir no ECA a prática da pré-

oitiva informal. “Haverá um artigo dizendo 

que, antes do atendimento do Ministério 

Público, o adolescente tem o direito de pas-

sar pelo defensor”, explica Juliana. A altera-

ção é prevista no Projeto de Lei que também 

institui o Sinase (PLC 134/2009) e que mo-

difica o ECA. Ele ainda tramita no Senado, 

mas “a grande expectativa é que o artigo 

seja aprovado na íntegra”, agrega a defensora.

Assim, apesar dos desafios colocados, a experiência do Dis-

trito Federal demonstra méritos excepcionais. Na busca por ga-

rantir acesso à justiça para os adolescentes em conflito com a lei, 

suas ações tocam em questões centrais do direito à ampla defesa 

e concretizam práticas que estão em plena sintonia com a doutri-

na da proteção integral.

Antes do 
atendimento 

do Ministério 
Público, 

o adolescente tem 
o direito 

de passar pelo 
defensor
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caz processo de “educação para os direitos humanos15”, 

numa linha de autodefesa de direitos.

• O atendimento ao adolescente em conflito com a lei, pela De-

fensoria Pública, anteriormente à realização da oitiva infor-

mal do adolescente pelo Ministério Público, coloca a interpre-

tação das normas-regras procedimentais do Estatuto da 

Criança e do Adolescente atreladas e 

subordinadas às normas-princípios 

da Constituição Federal e da Con-

venção sobre os Direitos da Criança, 

como, por exemplo, o princípio do 

devido processo legal, com garantia 

da ampla defesa técnico-jurídico e do 

contencioso.

• A comunicação constante com o 

adolescente socioeducando, interna-

do nas unidades de execução de meio 

fechado, por intermédio de visitas e envio de cartas com in-

formações processuais, se torna outra forma de fazer preva-

lecer os paradigmas éticos e os princípios gerais da Teoria 

Geral dos Direitos Fundamentais e do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos no atendimento a esse adolescente; 

muito particularmente na luta pelo respeito à sua dignidade 

humana e liberdade e ao seu direito à participação proativa. 

Wanderlino Nogueira Neto

Procurador de Justiça aposentado. 

Foi membro da Comissão Julgadora 

do Prêmio Sócio-Educando.

15 Cfr. Programa de Educação para os Direitos Humanos – Alto Comissariado para os 
Direitos Humanos (ONU, Palais Wilson, Genebra).

Promove-se uma 
inquestionável 
qualificação do acesso  
à justiça para os 
adolescentes em conflito 
com a lei, possibilitando 
que levem seus interesses, 
desejos e necessidades  
à justiça

Além disso, a ação registrada e premiada da Defensoria Pú-

blica do Distrito Federal tem grande valia ao fazer com que o 

atendimento para adolescentes em conflito com a lei se faça sob 

a perspectiva dos paradigmas ético-políticos e dos princípios ge-

rais dos direitos humanos.

Para garantir a efetividade e eficácia de todos esses para-

digmas e princípios, promove-se, com essa experiência, uma 

inquestionável qualificação do acesso à justiça para os adoles-

centes em conflito com a lei, possibilitando que levem seus inte-

resses, desejos e necessidades à justiça para que ela os reconheça 

(ou não) como direitos seus. 

O acesso à justiça, com qualidade, se torna atualmente verda-

deiro crisol para se testar a saúde e a efetividade de um sistema 

de garantia dos direitos humanos da criança e do adolescente. E 

a Defensoria Pública se torna consequentemente espaço público 

e mecanismo privilegiado nesse mister: não há exagero em se 

afirmar que atualmente a proteção dos direitos fundamentais do 

público infanto-adolescente e mais especificamente dos adoles-

centes em conflito com a lei tem, nesse acesso à justiça e no papel 

aí desempenhado pela Defensoria Pública no Brasil, o seu ponto 

mais importante. De nada adianta juízes, promotores públicos e 

outros atores se não estivermos integrando o procedimento de 

apuração de ato infracional e de execução de medidas à figura 

do defensor público. 

Quando se analisa a experiência em tela, sob esses três aspec-

tos, tanto da proteção de direitos sob a perspectiva dos direitos 

humanos, quanto da qualificação do acesso à justiça e da cons-

trução da democracia real e participativa, é de se pôr em desta-

que algumas características determinadas dessa prática inovado-

ra (e do seu discurso justificador):

• Os adolescentes em conflito com a lei, na fase de aplicação da 

medida socioeducativa e da execução da medida, são empo-

derados pela Defensoria Pública, através de um eficiente e efi-
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carmem maria craidy1

As medidas socioeducativas decorrem da doutrina de prote-

ção integral à criança e ao adolescente consagrada na 

Constituição Brasileira de 1988 e regulamentada no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Após 20 anos, constatamos que hou-

ve significativa expansão dos programas de execução, seja pelo 

reordenamento das instituições de privação de liberdade, seja 

pela progressiva implantação das medidas em meio aberto: Li-

berdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade. 

Entretanto, apesar desse progresso e de experiências valoro-

sas destacadas pelo Prêmio Sócio-Educando, podemos afirmar, 

a partir dos dados de pesquisas, que as medidas socioeducativas 

têm servido mais ao controle do que à emancipação dos adoles-

centes. Isso não apenas pelas dificuldades encontradas na sua 

1 É doutora em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1996) e 
professora titular da mesma universidade. Foi membro do Conselho Consultivo do 
Prêmio Sócio-Educando – 3ª edição.

da doutrina dE 
ProtEção intEgral 
aoS imPaSSES na 
ExEcução 
daS mEdidaS 
SocioEducativaS
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quência e também os que lotam as cadeias fétidas e superlota-

das no nosso sistema carcerário. 

Em pesquisa realizada com os dados da SUSEPE (Superinten-

dência dos Serviços Penitenciários/RS), ficou demonstrado que 

60% dos presidiários do Rio Grande do Sul não têm o ensino 

fundamental completo e é de 70% o número dos que têm menos 

de 30 anos. Saídos da prisão ou egressos das medidas socioedu-

cativas dificilmente encontram emprego numa sociedade em que 

o desemprego atinge até mesmo aos mais preparados para o 

mercado de trabalho. Esses “sobrantes” são penalizados e pena-

lizam a sociedade num processo crescente de violência social, 

que hoje apavora toda a população brasileira e desafia a implan-

tação de medidas e de políticas mais eficazes do que as em vigor 

até agora. Muitas vezes os adolescentes são “condenados” a 

cumprirem medidas socioeducativas por problemas tipicamente 

juvenis, como brigas entre grupos ou por infrações resultantes 

da busca pela sobrevivência, como roubos ou serviço de tráfico 

de drogas, sem que nenhuma alternativa lhes seja apresentada 

durante o cumprimento da medida. Nesse sentido, pode-se afir-

mar que as medidas em nada diferem, no conteúdo, das penas a 

que são condenados os adultos. 

Mesmo reconhecendo que houve relativa melhora nas con-

dições de vida da população, é sabido que as políticas univer-

sais, saúde e educação, estão longe de corresponder às exigên-

cias e necessidades. As políticas e os programas especiais, como 

as medidas socioeducativas, são implantadas, na maioria das 

vezes, de forma precária. Em pesquisa realizada no Rio Gran-

de do Sul, constatamos que na maior parte dos programas de 

PSC os meninos chegam e vão trabalhar no que a instituição 

necessita, em geral, limpeza e serviços gerais, sem contar com 

nenhum acompanhamento pedagógico. É verdade que há lo-

cais onde as medidas são executadas numa perspectiva educa-

tiva e têm como principal objetivo o desenvolvimento dos ado-

implantação, tais como falta de técnicos com a devida formação, 

a falta de estrutura para orientar os adolescentes, limitações no 

funcionamento do judiciário, mas, sobretudo pelas condições 

sociais de exclusão em que eles vivem. 

Após 12 anos de coordenação de um Programa de Prestação 

de Serviços à Comunidade na Universidade Federal do Rio Gran-

de do Sul, contando com os dados de 1.200 adolescentes que por 

ele passaram, podemos afirmar que para a maioria, o mais ne-

cessário seriam medidas de proteção (art. 101, ECA) e elas, em 

geral, são insuficientes ou ausentes. Basta ver 

o perfil dos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa. Pelo menos metade não fre-

quenta regularmente a escola e a grande maio-

ria está em defasagem idade-série. Muitos es-

tão envolvidos com drogas e mesmo quando 

querem, dificilmente encontram tratamento 

adequado. Grande parte não conta com o apoio familiar consis-

tente e não encontra nos abrigos o acolhimento necessário. Isso 

demonstra o porquê de quase todos os que cumprem as medidas 

socioeducativas pertencerem a grupos vulneráveis. As famílias 

em boa situação socioeconômica têm mais condições de assumir 

os filhos, de pagarem tratamentos, de controlarem a vida escolar 

e, inclusive, de pagarem advogados para defenderem os filhos, o 

que corresponde a um direito do adolescente e que nem sempre 

é garantido com a mesma eficiência aos que não podem contra-

tar um serviço particular. 

Este quadro demonstra que são criminalizados exatamente 

os que antes foram privados de direitos fundamentais como 

educação, saúde, acolhimento familiar e comunitário. Nossas 

pesquisas revelam que os que se evadem da medida são os que 

estão fora da escola, não contam com apoio familiar e muitas 

vezes têm sérios problemas de saúde. Ou seja, os que sofrem um 

processo recorrente de exclusão, são assassinados com mais fre-

As medidas 
socioeducativas têm 

servido mais ao 
controle do que à 
emancipação dos 

adolescentes
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desenvolvidas devam oportunizar novas aprendizagens e/ou 

o acesso a novos conhecimentos;

• Possibilitar que o adolescente sinta-se útil e possa refletir so-

bre as ações praticadas no passado e sobre o que visualiza 

para o futuro;

• Oportunizar relações pessoais positivas favoráveis ao adoles-

cente que a cumpre. 

Para que esses objetivos e princípios se cumpram é indispen-

sável que no local onde o adolescente exercerá suas tarefas exista 

uma pessoa de referência, que exerça a função de educador, en-

sinando-o a trabalhar e estabelecendo com ele relações positivas. 

(CRAIDY/GONÇALVES, 2005, p. 27/28).

Nas avaliações finais, a vivência no Programa PSC/UFRGS 

foi considerada positiva por 86,17% dos adolescentes. Razões 

apontadas para a positividade da experiência: ambiente de tra-

balho organizado; acolhimento e respeito.

Consideraram a experiência negativa: 13,83%. Razões apon-

tadas para que a experiência tenha sido negativa: muitos perío-

dos ociosos; trabalhar de graça e acordar cedo. (idem CRAIDY/

GONÇALVES, p. 123.)

Os depoimentos demonstram que os adolescentes se vincula-

ram ao programa e à equipe que os acompanhou. O que se mani-

festa inclusive pelo fato de continuarem a frequentar, mesmo de-

pois de concluída a medida, o local em que trabalharam ou/e, 

sobretudo a sala da equipe central do programa que os acompa-

nhou, fez entrevistas, conversas informais e oficinas pedagógicas.  

Não obstante, ao levantar as ocupações em que estavam inseridos 

esses nossos amigos que voltavam para conversar, encontramos a 

seguinte situação: as atividades desenvolvidas pelos que voltam 

espontaneamente ao Programa após concluírem a medida são: 

catar papel, papelão e latas de alumínio; trabalhar na construção 

civil; realizar biscates esporádicos (cortando grama, varrendo pá-

tio, capinando, pintando portão); trabalhar como ajudante de co-

lescentes a elas submetidos. A partir dos dados levantados 

constatamos que não é a regra, ao contrário, pode-se dizer que 

é a exceção.2

Na busca de orientar a execução da medida de Prestação de 

Serviços à Comunidade, o Programa de PSC da UFRGS, exis-

tente desde 1997 e funcionando até hoje de forma ininterrupta, 

definiu os seguintes princípios e objetivos:

• Oportunizar que adolescentes em PSC vivenciem uma expe-

riência positiva de trabalho e de relações humanas;

•  Orientar os adolescentes e tentar ajudá-los a superar os pro-

blemas que os levaram a cometer atos infracionais;

•  Motivar e orientar os adolescentes em PSC para que retor-

nem, quando for o caso, para a escola;

•  Encaminhar os adolescentes em PSC a serviços especializa-

dos da rede pública, sempre que necessário;

•  Gerar na vida cotidiana da Universidade, um novo olhar so-

bre a problemática do adolescente autor de ato infracional, 

da violência e da exclusão social;

•  Desenvolver pesquisas que caracterizem a problemática vivi-

da por esses adolescentes e que possibilitem avanços na cons-

trução de uma pedagogia voltada a essa problemática.

A partir de então, passou-se a acreditar que a PSC, enquanto 

medida socioeducativa, deveria seguir os seguintes princípios:

• Não ser confundida como uma simples punição, através da 

colocação do adolescente no trabalho, pois isso poderia gerar 

visão negativa da medida e até mesmo do trabalho;

• Revestir-se de significado social e ético;

• Proporcionar, sempre que possível, que as atividades a serem 

2 A pesquisa foi realizada pela Equipe do NUPEEEVS integrada por: Milene Mabilde 
Petracco, Paula Flores, Eduardo Martinelli Leal, Rosele Martins Guimarães, teve 
ainda a participação no trabalho de campo de: Adriana Dornelles Schenem, 
Armgard Lutz, Lucas Padilha Rosa, Décio Agliardi, Magda Martins, Paolo Butori 
Rivera e Élcio Meneses. Coordenada pela professora Carmem Maria Craidy (ver 
entrevista na Revista Educação e Realidade, v. 33 nº 2 p. 177, jul/dez. 2008).
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boramos os seguintes componentes para a pedagogia das medi-

das socioeducaticas. 

ElEmEntoS Para PEdagogia daS mEdidaS SocioEducativaS

Quando se fala em medidas socioeducativas, em vez de se 

falar em penas para os que cometeram ações consideradas ile-

gais, está implícito que educar é possível, mesmo àqueles que 

apresentam um comportamento divergente. E, ainda, que o 

fato de cometer um ato infracional não significa que o adoles-

cente é um criminoso e está destinado à vida do crime. Educar 

é sempre uma atitude de esperança. Se houvesse mais confiança 

nas pessoas, menos medo e mais esperança, certamente haveria 

menos violência e menos sofrimento. Não é, entretanto, evi-

dente o que significa educar. Certamente a educação exige uma 

definição prévia de desenvolvimento humano e da realidade so-

zinha em restaurante; trabalhar em cartório; trabalhar como 

motoboy; trabalhar em loja de R$ 1,99 como estoquista; tra-

balhar como recepcionista; trabalhar como Office boy; traba-

lhar em revenda de veículos, realizando lavagem; trabalhar em 

caminhão de frigorífico descarregando caminhão; entregar 

jornais (idem, p. 130).

Esses dados são da pesquisa realizada em 2003/20043. De-

pois dessa data, reforçou-se o esforço para encaminhar os ado-

lescentes a cursos profissionalizantes, o que ainda não foi obje-

to de avaliação e pesquisa por parte da equipe do Programa. 

Sabe-se, por evidência, que dada à gravidade da situação de ex-

clusão social em que vivem, a baixa escolaridade, a precarieda-

de dos cursos rápidos de profissionalização e, sobretudo, a 

crescente exigência de formação feita pelo mercado de trabalho 

e o aumento progressivo de desemprego, a situação dos adoles-

centes e jovens não melhorou nos últimos anos conforme de-

monstrado em inúmeras pesquisas. (SPOSITO, 2008- 

FALEIROS, 2008-FRIGOTTO, 2004).

Diante do exposto, resta a pergunta: educar é possível no 

processo de execução das medidas socioeducativas?

A resposta parece ser: não apenas é possível, como é indis-

pensável. Infelizmente, vivenciar um processo educativo não 

será suficiente para que grande parte dos adolescentes sejam 

“resgatados” para uma vida de realização pessoal e reconheci-

mento social em consequência da gravidade da situação social 

que os produziu como destinatários das medidas socioeducati-

vas. Entretanto a educação poderá ajudá-los a enfrentarem 

essa situação.

Nas reflexões sobre a ação educativa no PPSC/UFRGS, ela-

3 Participaram diretamente da pesquisa: Ana Lúcia Machry, Márcio de Azeredo Pe-
reira, Karen Wlike Nunes, Adriana Dornelles Schnem (bolsistas de graduação), An-
dréa B. Gallego (voluntária). Liana Lemos Gonçalves e Míriam Pereira Lemos 
(mestrandas), Rosangela Gomes da Silva (Técnica Administrativa/socióloga). Co-
ordenação: Professora Carmem Maria Craidy e da mestranda Liana Gonçalves.
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Aceitar, sem exigir nada, seria paternalismo. Exigir, mas não 

condicionar a aceitação ao enquadramento do educando às 

exigências do educador.

O educador é aquele que cria condições para que interações 

positivas se estabeleçam: do educando com as pessoas próximas, 

do educando com a realidade social, do educando com o saber, 

do educando com ele mesmo.  “O eu é a única pessoa de quem 

não posso me separar, que não posso deixar, com quem estou 

fundido. Logo, ‘é muito melhor estar em desacordo com o mun-

do todo do que, sendo um, estar em desacordo comigo mesmo’. 

A ética, não menos do que a lógica, tem sua origem nessa afir-

mação, pois a consciência, em seu sentido mais geral, também 

se baseia no fato de que posso estar de acordo ou em desacordo 

comigo mesmo; isso significa que não só apareço para os ou-

tros, mas para mim mesmo”. (ARENDT, 2002, p. 102). 

Nesse sentido, toda atitude simplesmente 

repressiva, que negue dignidade ao sujeito e 

não permita um encontro consigo mesmo, não 

será educativa. É por isso, também, que o 

ECA prevê, em todas as etapas, o respeito aos 

direitos da criança e do adolescente. Desde o 

momento do contato com a polícia até o final 

do cumprimento da medida socioeducativa, o 

tratamento justo, firme e respeitoso será um tratamento educati-

vo. Nada fere mais a um jovem do que a arbitrariedade, sobretu-

do quando vinda de quem é responsável pelo cumprimento da 

lei. Confidências como: “aqui dentro a gente apanha, conta p’ro 

juiz e ele não faz nada” (interno da FASE), ou ainda; “a polícia 

bate de forma a não deixar marcas e se a gente falar é pior”, ou, 

“a polícia bate primeiro para perguntar depois”, são ouvidas 

sempre pelos educadores em quem eles confiam. É possível que 

uma parte delas seja fantasiosa, mas são frequentes demais para 

que não correspondam, ao menos em parte, à realidade. Consi-

Toda atitude 
simplesmente repressiva, 
que negue dignidade ao 
sujeito e não permita 
um encontro consigo 
mesmo, não será 
educativa

cial. A educação é uma intervenção consciente e intencional de 

um adulto a favor do desenvolvimento de uma criança ou de 

um adolescente, ou mesmo de outro adulto. Parte da convicção 

de que toda a pessoa tem condições de se desenvolver rumo a 

uma realização pessoal e social e a uma vida mais feliz. A feli-

cidade também é objeto da educação.

É de relações que se fala quando o assunto é educação, pois, 

como diz o ditado Xosa, da etnia de Nelson Mandela: “Pessoas 

são pessoas através de pessoas”. É nas interações e através des-

sas que as pessoas se desenvolvem. Interações que se dão desde o 

início da vida e através das quais a criança apreende tudo, desde 

falar, andar e realizar tudo o que é rotineiro, até a consciência de 

si mesma e do outro. O outro é a pessoa que cuida, ama ou re-

jeita, é o grupo mais próximo, mas é também a realidade mais 

distante que impregna a vida social. “Os processos interativos 

estabelecidos entre pessoas, em contextos específicos, são con-

siderados como mergulhados em e impregnados por uma ma-

triz sócio-histórica, de natureza semiótica, composta por ele-

mentos sociais, econômicos, políticos e culturais. Ela é enten-

dida a partir da dialética inter-relação de elementos discursi-

vos com as condições socioeconômicas e políticas nas quais  

as pessoas estão inseridas, interagindo e se desenvolvendo” 

(ROSSETTI-FERREIRA, 2004, p. 26).

A ação intencionada de educar é sempre contextualizada. O 

educando não é um ser passivo, é interativo, é co-participante 

no próprio processo de desenvolvimento, mas é também depen-

dente de outros que com ele interajam. Sentir-se acolhido, reco-

nhecido como alguém que merece consideração é a primeira 

condição para entrar num processo de busca de construção de 

si mesmo. Isso é constantemente expresso pelos adolescentes 

em PSC: “Aqui me senti aceito, não fui discriminado como em 

outros lugares”. Sem que exista esse sentimento não haverá 

educação possível. Sentir-se aceito é também sentir-se exigido. 
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em geral sentem-se violentados, negados, e têm como senti-

mento dominante a revolta. Nas entrevistas feitas com os ado-

lescentes que cumpriram PSC na UFRGS e estavam detidos, 

constatamos a diferença de postura durante o cumprimento da 

PSC de quando estavam na FASE4. Quando presos, é difícil 

uma conversa descontraída, uma troca real, uma relação de 

confiança. Na PSC, eles falam com grande espontaneidade e 

revelam uma confiança que chega a impressionar. 

Fica evidente que nas medidas em meio aberto, o caráter edu-

cativo é mais facilmente efetivado. Isso não significa que ignore-

mos que há casos em que é inevitável a privação de liberdade em 

favor da segurança da sociedade e do próprio adolescente. Eles 

mesmos por vezes verbalizam: “eu precisava ser contido, ser im-

pedido de continuar na vida em que estava, só preso isso pode-

ria acontecer”. Mas essa aceitação é sempre condicionada à es-

perança de sair logo e de encontrar alguma perspectiva de vida. 

No caso do programa de PSC da UFRGS, os depoimentos 

dos adolescentes, assim como os dos educadores que com eles 

trabalham, convergem para três aspectos positivos contidos na 

medida socioeducativa: 

1. Sentir-se aceito e respeitado. Estabelecer relações pessoais 

positivas: ”Aqui me senti aceito, ninguém me discriminou”. 

São comuns os depoimentos: “mudei porque tu pediu”, “vou 

estudar porque tu tá pedindo”, “só vou  na psicóloga porque sei 

que tu vai ficar feliz”. No fundo, cremos que não é só para agra-

dar que eles acabam indo, o trabalho que fazemos permite 

que de fato alguns se motivem a mudar ou a ir para onde são 

encaminhados, pelo menos durante o tempo em que estamos 

ao lado deles.  Porém, ao saírem de lá, mesmo que tenham 

conseguido, com muito esforço, se manter bem por um perío-

4 A FASE, Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul, é a fun-
dação responsável pela execução de medidas socioeducativas privativas de liber-
dade no RS.

derar que a polícia é violenta é algo naturalizado. Ainda que 

tenhamos avançado nos processos democráticos e no respeito 

aos direitos humanos, podemos afirmar que a tradição autori-

tária e mesmo arbitrária da história brasileira está longe de ser 

superada, mesmo no que diz respeito às crianças e aos adoles-

centes, hoje protegidos legalmente pelo ECA e por novas insti-

tuições de proteção. Não há dúvidas de que o ECA aumentou 

a consciência dos direitos e criou um movimento de renovação 

no atendimento às crianças e aos adolescentes, mas está longe 

de conseguir que a mentalidade educativa comande o processo 

em relação ao adolescente que comete ato infracional.  

Tratar o adolescente sempre como sujeito de direitos, resgatar 

a autoestima, reconhecê-lo como alguém capaz de desempenhar 

papéis positivos, no trabalho e no grupo, por exemplo, são pos-

sibilidades contidas em todo o processo a que ele é submetido e 

em especial nas medidas socioeducativas.  Já ouvimos depoi-

mentos como: “O juiz falou comigo, me deu conselho, aí eu vi 

que devia mudar”, ou: “o policial se aproximou e me preparei 

para apanhar, em vez disso ele disse: ‘tenho um filho de tua ida-

de, não faz isso que vai estragar tua vida, aí eu vi que podia ser 

diferente...’”. Ser reconhecido pelos outros, sobretudo pelas au-

toridades, é caminho para sentir-se capaz de ser alguém.

O desafio educacional na execução das medidas socioedu-

cativas não é menor do que no período policial e judicial que o 

precede. Cabe lembrar que as medidas socioeducativas são de-

terminadas pela autoridade, o adolescente não as escolhe, po-

rém é obrigado a cumpri-las, o que por si só gera resistência. As 

dificuldades são ainda maiores quando a medida for de priva-

ção de liberdade.

Pode-se afirmar que as instituições encarregadas da execução 

dessas medidas não conseguiram até hoje superar o caráter me-

ramente prisional, sendo que o educativo é fracamente presente 

no cotidiano dos adolescentes que as vivem. Ao contrário, eles 
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do após a PSC, acabam recaindo por terem perdido tudo o 

que tinham conseguido, ou seja, apoio, espaço, incentivo, res-

peito, etc. No “depois” nada existe, não existem políticas 

para o jovem adulto. 

2. Apreender regras, conhecer um ambiente organizado: 

“Aprendi o que é um ambiente de trabalho, a ter horário e a 

ser organizado”.

3. Apreender coisas novas e ver mais possibilidades para a 

própria vida: “Antes eu não conseguia enxergar um futu-

ro pra mim”. 

Em síntese, a pedagogia tem como princípios: a valorização 

do educando que se dá quando ele se sente produtivo, útil, acei-

to, exigido, integrado num ambiente organizado, onde as regras 

são claras, tem acesso a novos conhecimentos e encontra uma 

perspectiva de vida.

Falta, enfim, uma política para a juventude que seja cons-

truída em conjunto com a juventude, uma política de, para e 

com a juventude (CASTRO E ABRAMOVAY, 2002), na qual 

os adolescentes que praticam atos infracionais possam ser in-

tegrados, e não uma política segregacionista só para os que 

cometeram delitos. Esse princípio vale inclusive para os priva-

dos de liberdade e, neste caso, é o princípio da “incompletude 

institucional” que significa o esforço no sentido de que a pri-

vação da liberdade não seja a privação de cultura, de vida co-

munitária, de vida familiar, de integração em processos reais 

de trabalho e de formação.

Cumprir medida socioeducativa não é, portanto, cumprir 

pena, é ter a oportunidade de encontrar-se com os outros, com 

o mundo e consigo mesmo.

Como diz Charlot (2000, p. 53): “Nascer, aprender é entrar 

em um conjunto de relações e processos que constituem um sis-

tema de sentido, onde se diz quem eu sou, quem é o mundo, 

quem são os outros”.
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conHEcEndo a iniciativa vEncEdora 

SErviço dE ExEcução dE 
PrEStação dE SErviço à comunidadE – 
PrEfEitura municiPal dE 
bElo HorizontE, mg

Com mais de 40 anos trabalhados no Parque Municipal de 

Belo Horizonte, Luiz conta que sua formação como jardi-

neiro é quase autodidata. Começou aos quinze anos, como aju-

dante, fez alguns cursos técnicos oferecidos pela prefeitura, mas 

sempre procurou informações por conta própria.

Hoje, como educador de referência, ele recebe jovens que 

cumprem medida socioeducativa prestando serviços no parque. 

Ensina-os a fazer enxertos, a preparar a horta, a trabalhar com 

plantas medicinais. Diz, orgulhoso, que conta a sua história na 

expectativa de que os jovens sigam a sua profissão. “Tem dois 

que estão seguindo, trabalham em uma floricultura” e vêm de 

vez em quando visitá-lo para esclarecer dúvidas em jardinagem, 

“para ver se eles estão fazendo certo”.

Sebastião, jovem que recentemente cumpriu a medida de 

prestação de serviços à comunidade no parque, conta que nunca 

havia trabalhado com jardinagem, mas que o educador o incen-

tivou muito. “Eu aprendi a plantar, a fazer muda, compostagem, 

várias coisas”, explica. Luiz considera que a maior parte dos jo-

vens que cumpre essa medida aprendendo o ofício de jardinagem 

mostra muito interesse pela atividade. “Eles querem aprender de 

tudo, e eu acho gratificante ensinar”. 
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grande maioria das vezes, a mãe”, explica Ângela Churchill, 

técnica do programa desde 2004.

A partir das primeiras conversas e após a identificação das 

preferências e aptidões do adolescente, é escolhida a instituição 

onde ele vai prestar serviço. Ângela fala que os técnicos preci-

sam escutar atentamente os relatos sobre “questões familiares, 

brigas na rua, vontade de fazer uma coisa, vontade de não fazer 

alguma outra coisa de jeito nenhum” e pesar as realidades es-

pecíficas e de locomoção do jovem.

“O nosso desejo é de que o adolescente, no momento do 

cumprimento da PSC, possa construir algum projeto para o 

futuro. Parece meio presunçoso, mas que seja o mínimo, voltar 

para a escola, fazer um curso, já é alguma coisa para o futuro, 

e que a medida aponte para isso”, explica.

Para o juiz José Honório de Rezende, da Vara da Infância e 

Juventude de Belo Horizonte, esse processo de “escuta do ado-

lescente” é um diferencial pedagógico do programa, porque o 

afasta dos modelos tradicionais de PSC, que não contam com 

“uma entrevista de acolhimento com tempo adequado para 

uma verificação da entidade que melhor possa recebê-lo, de 

acordo com sua situação pessoal, do seu histórico de vida”.

A partir da escolha da instituição, o técnico passa a acompa-

nhar o jovem no seu local de prestação de serviço, mas se neces-

sário também pode marcar reuniões de acompanhamento na 

prefeitura. Sendo o potencial pedagógico da medida a prioridade 

do programa, a vontade do adolescente é um dos principais fato-

res levado em conta. “Se ele nos procura e pede para ser encami-

nhado a outra instituição, porque acha que não deu certo naque-

la, por ter brigado com alguém, por estar achando chato ou por-

que ficou sabendo que tem outra atividade que poderia ser mais 

interessante,  normalmente acatamos o pedido”, explica Ângela.

Sebastião, por exemplo, conta que inicialmente cumpriu a 

medida em uma escola, mas que as atividades desempenhadas lá 

o Programa

O Serviço de Execução de Prestação de Serviço à comuni-

dade, promovido pela Secretaria Municipal Adjunta de Assis-

tência Social de Belo Horizonte, é oferecido de maneira des-

centralizada em cada uma das nove regionais administrativas 

da cidade. O Parque Municipal é uma das 400 entidades par-

ceiras que o serviço articula, entre escolas, centros culturais, 

órgãos públicos ou de caráter comunitário, nas quais o ado-

lescente pode cumprir a medida socioeducativa de prestação 

de serviços à comunidade (PSC).

Até 2004, quem estava a cargo da execução dessas medidas 

era o Poder Judiciário e não o Poder Executivo municipal. Na 

época, havia 1.200 instituições que recebiam os adolescentes 

para prestar serviços, mas geralmente 

não tinham envolvimento com os fins pe-

dagógicos da medida, mantendo uma 

postura somente de cumprimento da de-

terminação judicial.

O novo programa municipalizado re-

estruturou a rede de entidades parceiras, 

para reforçar o comprometimento. Atu-

almente, são mais de 600 adolescentes atendidos simultanea-

mente por cerca de 20 técnicos com formação em serviço social 

ou psicologia. Cada jovem conta também com um educador de 

referência, como Luiz, que é um funcionário que trabalha na 

instituição parceira e que se apresenta voluntariamente para 

acompanhar o adolescente.

à Procura dE uma inStituição adEquada

Assim que os processos saem do Juizado da Infância e Ju-

ventude, os técnicos já começam a acompanhar o adolescente. 

“São agendados atendimentos na prefeitura para eles e para o 

responsável legal que se disponibiliza a acompanhá-los, na 

“O nosso desejo é de 
que o adolescente, 

no momento do 
cumprimento da PSC, 
possa construir algum 

projeto para o futuro.” 
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O perfil desses educadores também é muito importante. “É 

alguém que tem habilidade para lidar com o adolescente, que te-

nha o perfil e a capacidade para ouvir o adolescente e conduzir 

as questões que ele traz”, ele comenta.

O depoimento de Luiz evidencia também outra qualidade 

que pode dar uma dimensão significativa à medida: o prazer em 

ensinar o seu ofício. “Como eu gosto! Eu tenho paciência e que-

ro que eles aprendam. Todos os que entraram aqui aprenderam 

alguma coisa. É porque é a minha área, é o que eu gosto de fazer, 

que é mexer com planta. Falou que é planta é comigo mesmo”.

não faziam sentido para ele. Então, a partir da consulta com a 

técnica, passou a prestar serviços somente no Parque Municipal.

Ângela destaca dois aspectos da PSC muito importantes. Por 

um lado, oferece uma primeira relação formalizada com o mun-

do do trabalho, “estabelecendo compromisso com o horário, 

com o dia, com uma hierarquia que ele precisa respeitar”. Por 

outro, é uma chance que o adolescente tem para reconstruir 

seus vínculos com a sua comunidade assumindo outro papel. 

“Por isso eu acho que a essência do nome de ‘prestação de ser-

viços à comunidade’ é muito completa, tanto na prestação de 

serviço, na conexão com o trabalho, quanto com relação à co-

munidade”, explica.

o Educador dE rEfErência

A figura que executa a ligação entre o novo papel na comuni-

dade e a experiência profissional é o educador de referência. É 

também por meio dele que os técnicos recebem as informações 

sobre o andamento da medida. Segundo Ângela, as ações execu-

tadas durante a PSC também são estipuladas de acordo com os 

relatos do educador. “Temos que fazer emergir, a partir de uma 

conversa, o que ele traz do adolescente, para que então possa-

mos fazer intervenções”.

“O educador de referência criou melhores condições na exe-

cução da medida, ao apresentar uma outra pessoa também com 

responsabilidade para fazer que o adolescente no momento da 

chegada seja recebido de maneira adequada e receba as orienta-

ções necessárias”, opina José Honório.

O juiz também explica que a presença do educador foi uma 

completa novidade para ele. “Essa figura existia na liberdade as-

sistida, que é o orientador social. Normalmente trata-se de uma 

pessoa da comunidade, ou mesmo o diretor de escola, que não 

tem a sua rotina voltada para o atendimento do adolescente, en-

quanto o técnico é uma pessoa preparada para isso”.
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lado, à própria sociedade, ao acolher esse sujeito, acaba compro-

metendo-se mais e também num ato de co-responsabilizar-se 

com o adolescente enquanto um ator social em seu processo de 

re-significação em sua convivência social. 

Valorizar a aplicação das medidas em meio aberto, por in-

termédio dessa modalidade de responsabilização, junto aos 

adolescentes, é de fato investir num caminho que em síntese 

aproxima mais o sujeito de sua condição sócio-histórica, o que 

torna muito mais rico todo esse processo dialético, onde de 

fato pode significar um encontro em que adolescentes se reco-

nheçam enquanto sujeitos de sua história e, portanto, plena-

mente capazes de contribuir na construção de uma sociedade, 

mais justa, aberta e humana.   

Maria Luiza Moura Oliveira

Psicóloga e pesquisadora na Universidade 

Católica de Goiás. 

Foi membro da Comissão Julgadora 

do Prêmio Sócio-Educando.

comEntário ao ProJEto vEncEdor

Inicialmente vale salientar que o “Serviço de Execução de 

Prestação de Serviços à Comunidade da Prefeitura de Belo 

Horizonte”, ao ser selecionado como experiência vencedora na 

categoria de prestação de serviço à comunidade, demonstra a 

importância de uma iniciativa que no âmbi-

to da aplicação das medidas socioeducati-

vas, muitas vezes encontra-se minimizada 

ou pouco valorizada. Nesse sentido a prefei-

tura de Belo Horizonte desenvolve ações que 

se materializam a partir de questões relevan-

tes, pois recoloca a dimensão da responsabi-

lidade constitucional, para com a população 

infantojuvenil. Com isso, reafirma o dever do Estado, da família 

e da sociedade em seu papel na promoção, proteção e defesa dos 

direitos humanos de adolescentes em conflito com a lei. 

Tal reconhecimento ao respaldar-se nessa premissa constitu-

cional, de fato possibilita condições objetivas para que o adoles-

cente seja concebido dentro de princípios resguardados na prote-

ção integral decorrente de sua peculiaridade, pois prevalece à 

condição especial em que se encontram enquanto pessoas em 

fase de desenvolvimento. Certamente o desenvolvimento desta 

iniciativa impacta profundamente a trajetória de vida dos meni-

nos e meninas que necessitam cumprir uma responsabilização 

por alguma violação cometida. Talvez a prestação de serviço à 

comunidade possa inserir-se quase que como num momento 

único que se abre para o sujeito-adolescente rever e repensar seus 

atos de forma pedagógica na própria coletividade. Por outro 

O desenvolvimento 
desta iniciativa 

impacta 
profundamente a 

trajetória de vida dos 
meninos e meninas
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fábio Silvestre da Silva1

Provocado a dizer sobre a execução da medida privativa de 

liberdade de internação2, tema que oportuniza uma série de 

reflexões, vou expor as ideias a partir da visão pessoal sobre a 

temática, resultado de estudos e da experiência acumulada em 

diversos momentos profissionais ligados às questões do adoles-

cente em conflito com a lei. O objetivo deste texto é trazer refle-

xões críticas sobre a execução da medida de internação em esta-

belecimento educacional fomentada pelas “boas práticas” en-

contradas nas edições do Prêmio Sócio-Educando, em especial, 

a sua 3ª edição, cuja premiação aconteceu em outubro de 2008.

É preciso reconhecer, ao ler os diversos trabalhos inscritos e 

1 Psicólogo. Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo. Especialista em Psicologia do Esporte pelo Instituto Sedes Sapientiae. 
Conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e consultor para o 
Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Interlagos (CEDECA 
Interlagos). 

2 Art. 112 da Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 1990.

Por uma ExEcução 
da mEdida 
SocioEducativa dE 
intErnação Em 
EStabElEcimEnto 
Educacional
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tender a manutenção de algumas estrutu-

ras e ideologias e verificar os avanços.

Por mais de 20 anos (de 1942 a 1964) 

o Ministério da Justiça manteve o Serviço 

de Assistência ao Menor, conhecido como 

SAM. Ele concretizava o modelo corre-

cional-repressivo no Brasil. Destaco que 

suas unidades em nada se diferenciavam 

das estruturas e funcionamento do siste-

ma penitenciário, nem havia dissimula-

ção ou falsas encenações educativas, como ainda é possível veri-

ficar em alguns Estados da federação. Este modelo da repressão 

pura e simples, no entanto, mostrou-se incapaz de fazer face aos 

novos tempos de industrialização e os grandes fluxos de urbani-

zação, características marcantes da época. O passo para o sepul-

tamento do velho modelo ocorreu em função do assassinato do 

filho de um jornalista por um fugitivo do SAM.

No auge da repercussão midiática do caso, um grupo traba-

lhou no delineamento da Fundação Nacional do Bem Estar do 

Menor (Funabem), criada para ser órgão executor da nova Polí-

tica Nacional do Bem Estar do Menor (PNEBEM). 

Nesta mesma época, de acordo com Costa (2006), o surgi-

mento de novos cursos superiores possibilitou a adoção de uma 

organização técnica do trabalho com as “equipes interdiscipli-

nares”. Neste contexto, a concepção de adolescente delinquente 

nato, indivíduo antissocial, de índole má, propenso ao delito e 

dotado de alto grau de periculosidade, do SAM, começou a ser 

substituído pelo discurso das mínimas condições de desenvolvi-

mento e o novo pessoal técnico proibia os castigos físicos, a vio-

lência e a tortura e propunha o diálogo e as atividades de grupo-

terapia, baseados em estudos sociais de casos e laudos psicope-

dagógicos. A falta de experiência e as heranças do SAM em situ-

ações limites, entretanto, colocavam em xeque as equipes técni-

A conquista da 
proteção integral 
consiste em proteger 
o adolescente da 
medida privativa de 
liberdade, pelo seu 
caráter excepcional, 
e contra a injustiça 
de sua aplicação, 
quando for o caso

todas as categorias, que há experiências magníficas em anda-

mento no Brasil, com resultados impressionantes e comprometi-

mento do Estado e da Sociedade. Ao mesmo tempo, somos noti-

ciados quase diariamente sobre os fracassos retumbantes, das 

ausências do Poder Público (Executivo, como um todo, e Siste-

ma de Justiça – no qual posso incluir o Judiciário, Ministério 

Público e organismos de segurança e atendimento) e da indife-

rença da própria sociedade.

Passados 19 anos sob a influência da nova legislação da in-

fância e adolescência no Brasil, a Doutrina da Proteção Inte-

gral, mudança de paradigma enunciada pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente, produziu muitos alentos ao sistema 

socioeducativo, principalmente pelo reconhecimento da situa-

ção peculiar de desenvolvimento e a visão da criança e do ado-

lescente como sujeitos de direitos. 

A partir da nova doutrina, afirmo, inicialmente, que a medi-

da de internação, para o adolescente, é uma perda. Mesmo com 

o enfoque que quero dar aqui, das boas práticas, é preciso ava-

liar essa questão antes de se falar no que deve ser o programa de 

atendimento que executa a medida, seus padrões arquitetônicos 

e a possibilidade de “ajudar” o adolescente. Tal afirmação é ne-

cessária em razão das “justas” decisões que, na maioria das ve-

zes, não acontecem, ou seja, que não ponderam o prejuízo da 

privação de liberdade na vida do adolescente. A conquista da 

proteção integral consiste em proteger o adolescente da medida 

privativa de liberdade, pelo seu caráter excepcional, e contra a 

injustiça de sua aplicação, quando for o caso.

Neste sentido, a história já nos mostrou alguns equívocos e 

não gostaria de acreditar na possibilidade de conviver com eles 

em pleno século XXI. Considerando que quem não conhece sua 

história, não consegue mudar seu futuro, vale lembrar aqui dos 

fatos históricos envolvendo os responsáveis nacionais pela políti-

ca de atendimento ao adolescente em conflito com a lei para en-
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tadura militar e seu dispositivo jurídico correlato, a Febem. 

A aprovação do ECA, no entanto, coincidiu com o fortale-

cimento do apoio às medidas de segurança pública mais duras 

e punitivas, que se traduziram em demandas pela diminuição 

da idade penal, aumento do tempo de internação e programas 

de contenção da violência urbana, como a assimilação de polí-

ticas de tolerância zero3. Assim, a vida dos adolescentes cum-

prindo medida de internação incomodava a “sociedade” pelas 

diversas manifestações da sua vontade de liberdade, traduzidas 

em rebeliões e fugas.

De acordo com o momento e o conteúdo das denúncias (e 

eram muitas) sobre o funcionamento das instituições, as mani-

festações oscilavam. Havia aquelas que legitimavam rebeldias e 

mobilizavam os segmentos favoráveis a reformas no atendimen-

to, atenuações dos regimes ou até mesmo a superação da insti-

tuição austera. Outras, que levavam à prevalência das forças so-

ciais que contestavam as rebeliões e mobilizavam em função da 

radicalização dos regimes disciplinares de internação e aumento 

da penalização sob formas de controle dentro e fora das “pri-

sões”, implicando maior policiamento.

Na tentativa de uma resposta sobre o que deve ser feito no 

enfrentamento de situações que envolvem adolescentes enquan-

to autores de ato infracional, houve uma grande mobilização 

nacional com articulação dos distintos níveis de governo e da 

sociedade para a construção de um “amplo pacto social” em 

torno do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo4 

(Sinase), que ficou em discussão por mais de nove anos e foi 

aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

3 Expressão que ficou famosa com a política de segurança pública do ex-prefeito de 
Nova York, Rudolph Giuliani, um político americano que governou sua cidade natal 
de 1º de janeiro de 1994 a 31 de dezembro de 2002.

4 Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Resolução nº 119 de 
11 de dezembro de 2006 - Dispõe sobre o Sistema Nacional de Atendimento So-
cioeducativo e dá outras providências.

cas e seu discurso humanitário, em casos de ocorrências e inci-

dentes disciplinares. Para amenizar a situação e acalmar a opi-

nião pública, foi realizado um acordo tácito a ser posto em 

prática por uma série de decisões operacionais. Foi uma fase 

marcada pela ambiguidade, pois os técnicos faziam discursos 

avançados em seminários de políticas sociais e, ao mesmo tem-

po, os adolescentes eram vítimas de tratamento desumano e 

degradante no interior das unidades. Para Costa (2006):

“O corporativismo anaeróbico praticado no órgão desde 

suas origens. A Funabem foi criada para ser um órgão normati-

vo e coordenador nacional de uma política. Seu destino, porém, 

foi desviado pela necessidade de salvar cargos, salários e carrei-

ras, fazendo com que ela absorvesse, no interior de suas entra-

nhas, o órgão ao qual, por um clamor da sociedade, ela nascera 

para enterrar para sempre, ou seja, o SAM” (p. 51).

Para ser o “coveiro” deste sistema ambíguo nasceu o Centro 

Brasileiro para Infância e Adolescência (CBIA), que iniciou o 

seu reordenamento interno, mas, pela turbulência político-ins-

titucional do governo Collor, não chegou a concluí-lo. A buro-

cracia do Rio de Janeiro transferia-se para Brasília e os escritó-

rios estaduais foram reforçados, ou seja, havia uma mudança 

institucional em curso.

Com a edição do ECA, os antigos modelos (SAM e Funa-

bem) não tinham mais espaço, do ponto de vista legal. Este 

novo dispositivo jurídico, mais avançado e democrático, sinali-

zou para o “desaparecimento” da Febem, dispondo carência e 

abandono fora do campo das medidas socioeducativas. Aos 

adolescentes em conflito com a lei, a perspectiva pedagógica 

norteadora do ECA privilegiava a educação em meio aberto, 

recomendando a medida socioeducativa de internação para ca-

sos excepcionais. A criação e aplicação dessas medidas esta-

vam em conformidade com a defesa de políticas de descentra-

lização defendidas pelos movimentos que lutaram contra a di-
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do Sinase. Entre eles destacam-se a desativação dos “Comple-

xos” e de unidades inadequadas, a diminuição de adolescentes 

em cadeias, a diminuição da taxa de crescimento (de 7% anuais 

em 2002/2006, para 4% em 2007 e 2% em 2008), o decréscimo 

da internação provisória em 19 estados nos últimos dois anos, o 

aumento na semiliberdade em 17 estados no último ano, com 

crescimento médio de 16%, a municipalização das medidas em 

meio aberto em todas as capitais (de 40% em 2006, a 100% em 

2008) e o apoio à Defesa Técnica (núcleos especializados de De-

fensoria Pública em 20 estados, 18 centros de defesa em 13 esta-

dos e Associação de Familiares em 6 estados).

Tais avanços, no entanto, além de revelar a complexidade e 

os passos que ainda precisam ser dados, não permitiram que em 

nenhuma das unidades federadas emergisse um modelo que pos-

sa, verdadeiramente, ser apontado como prova de que é possível 

mudar e servir de exemplo para as demais de como essa mudan-

ça deve se processar. 

As edições do PSE revelaram que na categoria Execução das 

Medidas Socioeducativas em Meio Fechado, os projetos foca-

ram mais a questão arquitetônica (os prédios) do que propria-

mente o conjunto necessário para vencer a forte resistência aos 

direitos humanos, sobretudo, entre os quadros de base ainda 

comprometidos com as práticas dos tempos do Código de Me-

nores e da PNEBEM, o que tem mantido um clima de desgaste 

e tensão permanentes nas unidades de internação, tornando os 

dirigentes políticos desses órgãos literalmente reféns, em alguns 

momentos, dos operadores do sistema e exemplos não faltam 

para ilustrar essa realidade. A triste verdade é que as conquistas 

com o Sinase e o Projeto de Lei da Execução das Medidas So-

cioeducativas no plano jurídico e no plano político conceitual 

ainda não chegaram aos seus destinatários.

Claro que mesmo tecendo críticas é preciso relativizar algu-

mas coisas, especialmente, porque as boas experiências, inclusi-

Adolescente (Conanda) em junho de 2006.

Neste cenário foi criada a Secretaria dos Direitos Humanos 

(SDH), ligada diretamente à Presidência da República. Vale dizer 

que a conjuntura foi muito favorável do ponto de vista conceitual, 

especialmente por marcar a questão dos direitos humanos da in-

fância e adolescência; pela proximidade da SDH com o Conanda; 

por ser um órgão “ágil”; e por congregar as expectativas e os an-

seios de avanços na política de direitos humanos extensivos a essa 

sensível área do adolescente em conflito com a lei.

Para Costa (2006), no plano operacional, contudo, as ques-

tões ainda deixaram muito a desejar, principalmente pela Se-

cretaria ter uma estrutura aquém do requerido pela envergadu-

ra e complexidade de sua missão; não dispor de recursos finan-

ceiros e técnicos para uma ajuda efetiva aos estados, no sentido 

de reverter definitivamente o velho modelo que, em muitos lu-

gares, subsiste sob novas denominações; e pelas dificuldades 

vividas pelo Conanda que impedem uma interação mais madu-

ra entre o Estado e a sociedade, na busca de soluções efetivas 

para os problemas vividos nessa área.

Mesmo diante das dificuldades e de um cenário complexo, a 

3ª edição do Prêmio Sócio-Educando revelou que algumas uni-

dades federadas apresentam, ainda que timidamente, avanços 

no sentido de estruturar de maneira sistêmica uma política de 

atendimento ao adolescente. 

A SDH5, em 2008, no encontro dos gestores estaduais, em 

Salvador, sistematizou os principais avanços da implementação 

5 Sistemas Estaduais de Atendimento Socioeducativo, reuniram-se em Salvador, 
Bahia, nos dias 3, 4 e 5 de dezembro de 2008, durante o XXXIX Seminário Nacio-
nal do Fórum Nacional de Dirigentes Governamentais de Entidades Executoras da 
Política de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fona-
criad). Neste evento refletiram sobre o Projeto Político Pedagógico, a Municipali-
zação das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto e a função do MDS (Ministé-
rio do Desenvolvimento Social); Comissão intersetorial para implementação e 
monitoramento do Sinase (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo); 
Projeto de Lei 1627; os avanços, saberes e conhecimentos das diferentes gestões 
estaduais do sistema socioeducativo.
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ção de pessoa em desenvolvimento e executada em estabeleci-

mento educacional.

Outros desafios dizem respeito ao todo da implementação 

da política nacional, tais como, a ampliação das varas especia-

lizadas e descentralizadas; a integração dos órgãos do Judiciá-

rio, Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública 

e Poder Executivo, na operacionalização do atendimento ini-

cial; fortalecimento da defesa técnica desses brasileiros; atua-

ção contundente dos conselhos de direitos e tutelares; capacita-

ção inicial e formação continuada para os operadores do siste-

ma, incluindo os juízes; erradicação dos maus tratos; vigilância 

constante aos descumprimentos dos prazos dos adolescentes 

em internação provisória; incentivo a novas e boas práticas; ga-

rantia do controle social e monitoramento das políticas; quali-

ficação dos sistemas de informação; e destinação privilegiada 

dos recursos para o reordenamento institucional necessário ao 

fim, por completo, não só do nome, mas do “Modelo Febem”, 

antes que o Sinase vire bisneto no SAM.

Por fim, é fácil afirmar que o Sinase está na contramão da 

crescente demanda social pelo agravamento das medidas. Feliz-

mente está. As práticas promissoras na aplicação e execução das 

medidas socioeducativas no país identificadas, sistematizadas e 

premiadas, devem nos imprimir outro ritmo na política nacional 

tendo o olhar no futuro, mas consciente de que a ação deve ser 

para o aqui e agora. Neste sentido, sabemos que vem se tornan-

do cada vez mais indefensável a lógica carcerária em nosso país 

e temos história e memória para essa afirmativa. Por isso, muito 

mais que um desafio, é um imperativo ético e jurídico a supera-

ção dos antigos modelos, que invalidam a efetividade dos Direi-

tos Humanos dos adolescentes em conflito com a lei. Precisa-

mos, pelo contrário, com sensibilidade, diálogo e ousadia, expe-

rimentar métodos, novas tecnologias e reunir esforços das várias 

áreas de conhecimento, como propõe essa publicação. Essa é a 

ve em privação de liberdade, raramente encontram espaço na 

imprensa para divulgação. Pelo contrário, é objeto de denúncias 

que se sucedem, criando uma descrença na opinião pública de 

que é possível a realização de um trabalho com qualidade, volta-

do aos adolescentes em conflito com a lei. 

Desta maneira, como as boas experiências não têm sido rela-

tadas sistematicamente, é incutido na opinião pública um senti-

mento falso de que o modelo de atendimento de adolescentes 

está fadado a não funcionar. Muitos “ini-

migos” do ECA, mesmo sem conhecê-lo, 

aproveitam os “simplistas de prontidão”, 

diante do clima de insegurança, violência e 

medo que desnorteia a sociedade brasileira, 

para propagarem sofismas e inverdades, re-

forçando as ideias de recrudescimento do 

ECA com o apelo para reduzir a maiorida-

de penal e o aumento do prazo de internação, por exemplo. 

Essas constatações ilustram uma crise visível de interpreta-

ção e de implementação na área socioeducativa. No quesito ar-

quitetônico, já destacado anteriormente, sabemos que, lamenta-

velmente, das nossas 250 unidades de privação de liberdade6, 

211 ainda estão muito distantes de serem consideradas “estabe-

lecimento educacional”, tanto no aspecto arquitetônico quanto 

no pedagógico, como propõe o ECA e o Sinase. 

Para ser mais específico, é evidente que se faz necessário 

adotar algumas estratégias para superar os desafios que estão 

colocados neste sistema, em especial na internação, que devem 

ser norteadas pelos princípios da brevidade e excepcionalidade 

consagrados no art. 121 do ECA, respeitada a peculiar condi-

6 Fonte: BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Le-
vantamento Nacional das Medidas Privativas de Liberdade, 2006. Avaliação feita 
pelo autor, juntamente com a equipe do Programa de Implementação do Sinase.  
Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sedh/spd-
ca/proSinase/Pesquisas_MSE/>.

É incutido na opinião 
pública um sentimento 
falso de que o modelo 

de atendimento de 
adolescentes está fadado 

a não funcionar
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conHEcEndo a iniciativa vEncEdora 

mEdida SocioEducativa 
dE intErnação Em um 
novo concEito arquitEtônico - 
govErno do EStado do Paraná

“A entrada fica em um espaço aberto e dá para uma sala 

onde se pode fazer a refeição, e também tem um sofá, 

uma televisão e uma saída para a varanda com mesinhas. Os 

quartos são individuais”. A descrição de Thelma Alves de Olivei-

ra, Secretária de Estado da Criança e Juventude no Paraná, refe-

re-se aos alojamentos de internação para adolescentes em confli-

to com a lei. Fruto de um novo projeto arquitetônico, conside-

rando a relação existente entre os espaços físicos e as práticas 

sociais, essas unidades buscam amenizar o aspecto opressivo 

que uma instituição de privação de liberdade tem e procuram 

facilitar o processo socioeducativo. 

A secretária explica que a ideia para o projeto surgiu devido 

a problemas estruturais do sistema socioeducativo. “Quando as-

sumimos a Secretaria no Paraná, as nossas unidades de interna-

ção eram adaptações de prédios que já existiam para outros fins, 

o que nos trazia dois grandes problemas. Um deles era o da se-

gurança frágil, tinham muitas rebeliões e dificuldades internas. 

E, do ponto de vista pedagógico, havia poucos espaços educati-

vos, não tinha ginásio, sala específica para aula, além de quartos 

com muitos meninos”, relata. O diagnóstico feito em 2004 iden-

tificou um cenário preocupante, marcado pela falta de vagas, 

internação de adolescentes em delegacias, superlotação, limitado 

nossa aposta e o Prêmio Sócio-Educando nos faz este convite de 

olharmos, para dentro dos muros, com esperança, as boas expe-

riências desenvolvidas neste Brasil tão plural.
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pode variar dependendo das necessidades concretas, há essa fle-

xibilidade”, complementa. 

Aliado ao projeto arquitetônico, foi realizado um concurso 

público para montar as equipes que trabalhariam nas unidades, 

evitando a terceirização. A capacitação inicial dessas equipes foi 

feita com base no Sinase, partindo das diretrizes pedagógicas 

para a execução da medida de internação. 

PontoS dE Partida 

Com um investimento alto, em torno de R$ 7 milhões por 

unidade, já foram construídos três centros, todos inspirados no 

novo projeto arquitetônico e há mais dois a caminho. Cada um 

deles abriga cerca de 70 adolescentes atualmente, integrando um 

total de 18 centros no Estado. Para Roberto Bassan Peixoto, 

coordenador estadual de medidas socioeducativas, entre os ob-

jetivos esperados, o novo conceito espacial evita conflitos den-

tro das unidades. “Não tivemos crises nos novos alojamentos, 

as unidades já estão com dois anos e não há histórico de tumul-

tos e rebeliões”, destaca. 

Vasco de Mello explica que o conceito de vila tem o objetivo 

de contrapor ao perfil prisional e amenizar o peso das medidas 

de segurança e contenção que, ainda, estão sempre muito pre-

sentes no ambiente. “Não pelo aspecto físico do local – que é 

transparente, rodeado por cercas leves, que não contam fisica-

mente –, mas sim quanto ao uso e à locomoção dos grupos de 

rapazes, sempre estrategicamente acompanhados pelos seguran-

ças. Sente-se, no entanto, quando visitamos outro local com a 

mesma finalidade, a enorme diferença entre o tradicional e a 

nova proposta”, conta. Uma boa medida nesse sentido, segundo 

ele, seria a substituição de fechos e cadeados por processos mais 

automatizados. 

Na avaliação do arquiteto, o projeto enfrenta um desafio: 

“Tolher a liberdade e reeducar jovens de forma mais humana e 

alcance pedagógico da medida, reduzido número de atividades 

educativas e inadequação da estrutura física.

Ante tais problemáticas, a Secretaria desenvolveu um projeto 

arquitetônico específico para a internação de adolescentes em con-

flito com a lei, aplicando as diretrizes estabelecidas pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) e pelo Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (Sinase). Com isso, esperava-se am-

pliar a segurança e, ao mesmo tempo, criar um ambiente mais pro-

pício às atividades pedagógicas por meio de um espaço que congre-

gasse os elementos cotidianos da vida de um adolescente. 

EStrutura

Vasco de Mello, professor de arquitetura da Universidade do 

Unicentro Belas Artes de São Paulo e integrante da comissão téc-

nica que avaliou as unidades, relata que o “projeto foi desenvol-

vido com o intuito de ser parecido com uma pequena vila”. As 

unidades contam com características que fazem referência à rea-

lidade externa, como os alojamentos em forma de casas tradicio-

nais e praças como espaços de convivência coletiva.

Além disso, foram instaladas unidades de saúde, para atendi-

mento odontológico e de enfermagem, um espaço de arena para 

atividades culturais, ginásios cobertos, salas de aulas, oficinas, 

uma área para a visita dos familiares e um espaço ecumênico. 

Além da semelhança com as vilas, “a ideia é trabalhar o físico, o 

intelectual, a socialização e espiritualidade do adolescente”, ex-

plica Thelma.

Preocupados com a proteção dos internos, foi feita a opção 

pelos quartos individuais nos alojamentos. “Nós procuramos 

evitar abusos, relações de dominação e conflitos entre os adoles-

centes”, diz Thelma. Cada unidade conta com oito casas, que 

por sua vez possuem dez quartos cada. “Uma casa, normalmen-

te, fica reservada para a recepção dos recém-chegados, mas a 

distribuição entre os alojamentos provisórios e os de internação 
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comEntário ao ProJEto vEncEdor

A instituição no ano de 2006 do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo – Sinase, a partir da Reso-

lução 119 do Conanda, se deu num contexto de persistência 

de inúmeras violações de direitos no âmbito do sistema socio-

educativo nos diversos estados federados, especialmente no 

interior das unidades de internação, apesar dos esforços do 

estado brasileiro no sentido de implementar a doutrina da 

proteção integral, ratificada dos instrumentos normativos in-

ternacionais por meio do texto constitucional e do Estatuto 

da Criança e do Adolescente.

Nesse sentido, amparado por uma linguagem de garantia 

de direitos humanos, as diretrizes arquitetônicas previstas no 

Sinase promoveram e vêm promovendo um reordenamento 

institucional voltado à garantia do caráter pedagógico da me-

dida socioeducativa de internação.

Um grande desafio se revela no tocante ao diálogo entre o 

projeto políticopedagógico institucional e as diretrizes arquite-

tônicas, no propósito da superação de modelos dos grandes 

complexos prisionais, de instituições totais, hospitalocêntricas e/

ou manicomiais, posto que tais modelos, amparados pelo fun-

damento correcional-repressivo, definido pelos revogados Códi-

gos de Menores de 1927 e 1979, ainda se sustentam, seja no as-

pecto visual das paredes escuras, grossas, gradeadas e úmidas de 

centros socioeducativos, seja no cotidiano das práticas de atores 

do sistema de garantia de direitos.

Sem olvidar da consciência de que a medida de internação é 

um preço elevado para o adolescente – e daí o próprio ECA es-

coerente é um tema difícil de ser abordado e trabalhado. Houve, 

a meu ver, muita coragem para enfrentar o problema; mas a ex-

periência está começando e pode evoluir a partir desse ponto”.

Para Thelma, “o aspecto da segurança está plenamente con-

templado, mas, do ponto de vista pedagógi-

co, as equipes ainda têm dificuldade em uti-

lizar todo o potencial que o espaço possui. 

A restrição da liberdade ainda limita mui-

to, dificulta a implantação de medidas”, co-

menta. Apesar disso, Roberto Bassan ava-

lia que no plano socioeducativo houve al-

guns avanços, como a garantia de escolari-

zação formal para todos os adolescentes, aliada aos cursos de 

profissionalização, normalmente promovidos por meio de parce-

rias com voluntários e ONGs. Menciona, também, que foi inau-

gurada uma rádio-escola em 12 unidades, incluindo os centros 

com o novo conceito arquitetônico. 

A expectativa da secretaria é adequar a implementação da 

medida de internação aos parâmetros normativos, em um pro-

cesso no qual a ação educativa direcione o adolescente para o 

convívio social e a participação cidadã. Tendo isso em vista, o 

projeto arquitetônico é um primeiro passo que serve de estímulo 

para a busca de novas experiências positivas no Paraná. 

“Tolher a liberdade 
e reeducar jovens de 
forma mais humana 

e coerente é um tema 
difícil de ser abordado

“Tolher a liberdade 
e reeducar jovens 

de forma mais 
humana e coerente 

é um tema difícil 
de ser abordado”
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tabelecer suas características de brevidade e excepcionalidade 

– certo é que, elencada como estratégia legal de responsabiliza-

ção, deve ajustar-se à moderna política intersetorial de atendi-

mento prevista no conjunto normativo supralegal de garantia 

dos direitos humanos.

Por esta razão, apesar do recorte específico e reducionista das 

propostas – que trataram isoladamente de temas que poderiam 

ser apresentados conjuntamente (aspectos 

arquitetônicos, de gestão, de formação con-

tinuada, de profissionalização, de articula-

ção com a rede externa de garantia de direi-

tos, etc.) – é inquestionável a verificação de 

alguns projetos exitosos resultantes destes 

poucos anos de implementação do Sinase. 

Tais experiências podem, quem sabe, se 

constituir em fontes inspiradoras para mais 

avanços na qualificação da execução da medida socioeducativa 

de internação e na superação das violações dos direitos dos ado-

lescentes internos. Esta é a aposta!

Carmen Silveira de Oliveira

Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e 

do Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos 

da Presidência da República – SDH-PR

O desafio é a 
superação de 

modelos dos grandes 
complexos prisionais, 
de instituições totais, 
hospitalocêntricas e/

ou manicomiais



94 95



97

 

andréa márcia Santiago lohmeyer fuchs1

O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta, 

esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. 

O que ela quer da gente é coragem. 

(Guimarães Rosa, 1985, p. 297.)

PrimEiraS PalavraS: dEmarcando algunS concEitoS

Uma sociedade cidadã atina para a necessidade de constituir 

uma instância pública comum, a qual delega ao Estado uma sé-

1 Assistente Social formada pela PUC/MG (1995), mestre em Política Social pela 
UnB (2005) e doutora pela UnB (2009). Como Assistente Social trabalhou na exe-
cução direta do atendimento socioeducativo de internação e internação provisória 
em Minas Gerais. Recentemente, enquanto consultora do Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) trabalhou na elaboração do Sistema Nacional de Atendi-
mento Socioeducativo (Sinase) e como sistematizadora do Plano Nacional de Pro-
moção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Fa-
miliar e Comunitária. Trabalhou como pesquisadora e avaliadora de projetos sociais 
na Secretaria dos Direitos Humanos (SDH) em parceria com a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) e foi professora do curso de Serviço Social do Centro Uni-
versitário UNA em Belo Horizonte/MG até dezembro de 2008. Foi membro do Con-
selho Consultivo do Prêmio Sócio-Educando – 3ª Edição.

municiPalização da 
ExEcução daS mEdidaS 
Em mEio abErto: 
PoSSívEiS caminHoS 
Para a conSolidação dE 
uma Política Pública
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que, sem deixar de ser capitalista, passa a assumir novas ca-

racterísticas, pois se vê obrigado a fazê-lo em razão de lutas 

dos trabalhadores que culminaram com a incorporação de 

novos direitos2 de cidadania política e social. E é essa correla-

ção de forças entre os diversos grupos sociais que determi-

nou, ao longo da história, os direitos que viriam a tornar-se 

direitos positivos, assegurados legalmente.

As políticas públicas e sociais – que dão forma àquilo que efe-

tivamente poderá se tornar um direito concreto – ao compor a 

ossatura material desse Estado, não podem ser compreendidas 

somente como interesse de uma classe; muito pelo contrário, o 

seu significado historicamente deve guardar a relação entre esses 

processos na totalidade (BEHRING, 2000; PEREIRA, 2008). 

O termo público associado à política é uma referência “à coisa 

pública” (res publica), que, portanto, afeta a todos, sob a égide 

de uma lei e o apoio de uma comunidade de interesses, não sen-

do uma referência exclusiva do Estado. Assim, a política pública 

“constitui algo que compromete tanto o Estado quanto a socie-

dade”. Embora as políticas públicas, entre elas as sociais, sejam 

reguladas e frequentemente providas pelo Estado, também en-

globam preferências, escolhas e decisões privadas, devendo, por 

isso, serem controladas pelos cidadãos (PEREIRA, 2008). Sendo 

assim, a política pública e social, enquanto locus de materializa-

ção de direitos, também se situa nesse campo político de disputa 

entre forças sociais distintas. Portanto, sua formulação, e conse-

quentemente sua execução, não está dada a priori, mas refletirá 

2 Importante contribuição de Marshall (1967) na construção do conceito moderno 
de cidadania. Na sua tipologia, o autor incorpora historicamente os direitos civis, 
políticos e sociais. A despeito de todas as críticas existentes sobre sua construção 
teórica, e ainda que concorde com algumas delas, Marshall teve fundamental im-
portância ao introduzir o caráter histórico e processual na construção e conquista 
dos direitos. Além disso, cabe retomar que as primeiras teorias que se debruçaram 
sobre o que hoje definimos como cidadania buscaram inspiração em determinadas 
realidades greco-romanas. Foi somente com o desenvolvimento da sociedade ca-
pitalista, com a longa ascensão da burguesia, que a cidadania volta pouco a pouco 
a ser exercida enquanto parte da existência de homens vivendo novamente em nú-
cleos urbanos. Sobre esse assunto ver mais em Pinsky e Pinsky (2003).

rie de serviços e funções, que somente tem razão de ser frente aos 

desafios do bem-estar comum. Hegel apud Coutinho (2008) tem 

plena razão quando afirma que só há direitos efetivos, ou liber-

dades concretas, no quadro da vida social do Estado; contu-

do, esse não precede nem conduz à cidadania, mas é necessá-

rio e inevitável, sobretudo como instância delegada de serviço 

público. O desafio descomunal do Estado é de que seja públi-

co e sirva aos interesses comuns, para que seja, então, legíti-

mo, ou de direito. 

Com a chegada da idade moderna, surge na história o conceito 

de sujeito universal de direitos, dando assim nova modelagem à 

cidadania. Essa relação jurídica, denominada Estado de Direito, 

passa a estabelecer direitos iguais para todos, ainda que ao menos 

perante a lei. Para compreender essa nova dinâmica das relações 

sociais que se funda, é necessário ambientá-la dentro da doutrina 

clássica liberal, que estabelece as bases para a formação de um Es-

tado capitalista. Atualmente, essa dinâmica capitalista assume 

novas roupagens e, consequentemente, faz surgir outras expres-

sões na questão social brasileira. Assim, essa concepção de igual-

dade formal para todos, que surge com a ascensão do capitalismo, 

é forjada dentro de um processo de exploração e dominação do 

poder econômico. Portanto, para falar sobre direitos e sua mate-

rialização, e sobre cidadania, incluindo daqueles que se encon-

tram em cumprimento de medidas socioeducativas, importa qua-

lificar esse Estado que é dividido lado a lado por contradições de 

classes, frações de classes ou, como alguns preferem, entre grupos 

sociais distintos, evitando assim impasses na discussão do eterno 

pseudodilema em torno do Estado concebido ora como coisa-ins-

trumento, ora como sujeito (POULANTZAS, 2000).

Ao longo da história, inúmeros fenômenos sociais, tanto 

na esfera econômica quanto na esfera política, contribuíram 

para modificar a natureza do Estado capitalista – que se ma-

nifestava como algo fortemente excludente e coercitivo – e 
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muito do momento político, do campo de forças sociais e da luta 

travada no interior do Estado (PEREIRA, 2008). 

É certo que a ideologia que norteia o ECA assenta-se no 

princípio da prioridade absoluta, ou seja, todas as crianças e 

adolescentes, sem distinção, desfrutam dos mesmos direitos e 

obrigações compatíveis com sua peculiar condição de pessoa 

em desenvolvimento, rompendo no âmbito legal com a dou-

trina da situação irregular até então admitida no Código de 

Menores (Lei nº 6.697/1979). Entretanto, também é certo que 

a realidade que envolve o adolescente autor de ato infracional 

continua impregnada de “velhas necessidades do sistema” 

que acabam por reforçar e manter, ainda que implicitamente, 

aspectos da doutrina da situação irregular, tornando-a pre-

sente até os dias atuais (SALES, 2007).

Ao discutir o tema proposto neste artigo, a partir da sua in-

clusão como uma das cinco categorias definidas na 3ª edição do 

Prêmio Sócio-Educando, o faremos a partir de uma pergunta 

norteadora: a municipalização da execução das medidas em 

meio aberto é o caminho possível para a consolidação de uma 

política púbica de atendimento socioeducativo?

as circunstâncias históricas, políticas e sociais. 

A reflexão a ser feita sobre a municipalização da execução 

das medidas em meio aberto, enquanto diretriz da política 

(pública) de atendimento, com enfoque socioeducativo, será 

tratada, sobretudo, na sua dimensão organizativa (policy),3 

ou seja, as ações do Estado em razão das demandas e necessi-

dades sociais da sociedade. Portanto, a cidadania4 é essencial 

porque é o que determina a qualidade do Estado. Sem ela res-

ta a marca de um Estado que, ao invés de redistribuir renda e 

poder nas políticas sociais, os concentra; em vez de equalizar 

oportunidades, consagra a reserva das melhores para os ri-

cos; ao invés de agir preventivamente, fabrica a miséria explo-

rando propostas curativas.

Os programas e/ou instituições socioeducativas não existem 

de forma independente, isoladas no espaço social; pelo contrá-

rio, elas refletem as decisões e/ou indecisões no campo político 

diretamente relacionado às suas práticas institucionais, determi-

nadas a partir do desenho do Estado e da sua administração. O 

Estado é uma junção material e específica de uma relação de for-

ças entre grupos sociais distintos. Assim, o desenho, a organiza-

ção, as dinâmicas e os processos institucionais que compõem a 

ossatura material desses programas e/ou instituições são resulta-

dos desse campo de forças políticas e afetam, consequentemente, 

a natureza da ação e as recomendações administrativas. Nesse 

contexto social, as instituições socioeducativas também refletem 

3 A literatura, principalmente sobre policy analysis, diferencia três dimensões da po-
lítica (polity, politics e policy). Nosso recorte na discussão da política localiza-se 
no seu sentido mais restrito, ou na sua dimensão organizativa (policy), refere-se à 
configuração dos problemas políticos, aos problemas técnicos e ao conteúdo ma-
terial das decisões políticas, traduzidas em política pública econômica, financeira, 
tecnológica, ambiental e, entre elas, a social (FREY, 2000). 

4 O conceito em nossa compreensão que mais se apropria ao contexto histórico, 
não-linear, dinâmico e contraditório da realidade social concreta é aquela definida 
por Coutinho (2008, p. 50) como: “a capacidade conquistada por alguns indiví-
duos, de se apropriarem dos bens socialmente criados, de atualizarem todas as 
potencialidades de realização humana abertas pela vida social em cada contexto 
historicamente determinado”.
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legisladores quanto para os operadores do direito e do Sistema 

de Garantia de Direitos, a legislação em vigor avançou em re-

lação à normativa anterior. Do ponto de vista das garantias 

penais, processuais e de execução do sistema da justiça para 

adolescentes autores de atos infracionais, houve mudança na 

condição de “objeto do processo”, como eram tratados no re-

gime anterior, para o status de sujeitos do processo.8 

O ECA prevê medidas socioeducativas e essas têm natureza 

sancionatória, mas com conteúdo predominantemente pedagógi-

co, e oferece uma gama de alternativas de responsabilização. Es-

trutura-se a partir de três grandes sistemas de garantias: a) o sis-

tema primário trata das políticas públicas de atendimento a todas 

as crianças e adolescentes (artigos 4º e 87); b) o sistema secundá-

rio trata das medidas protetivas para crianças e adolescentes em 

situação de risco social e pessoal (artigos 98 e 101); c) o sistema 

terciário trata das medidas socioeducativas aplicáveis a adoles-

centes em conflito com a lei (artigo 112). Esse conjunto de mu-

danças introduzidas no texto infraconstitucional inclui mudan-

ças de conteúdo, de método e de gestão (SARAIVA, 2002).

Em relação à mudança de conteúdo, o enfoque doutrinário 

proposto pelo ECA implica transformações na essência da polí-

tica, além de introduzir novos conteúdos no conjunto de ações 

da política de atendimento, como defesa jurídico-social e assis-

previstas no artigo 112. As medidas socioeducativas são repressivas, pedagógicas 
e retributivas. São retributivas porque constituem resposta à prática de um ato in-
fracional, portanto legalmente reprovável. Só o autor do ato infracional pode ser 
submetido a uma medida socioeducativa. No momento em que se cria um sistema 
“educacional” (para cumprimento da internação, e podemos incluir também o re-
gime de semiliberdade) paralelo de intervenção estatal coativa, com restrições, 
inclusive privação ou restrição de liberdade, o sistema deixa de ser simplesmente 
educativo, protetor, para ser, também, limitador de direitos fundamentais, e, por-
tanto, repressivo. Disponível em: <www.amc.org.br> Acesso em: 17 jan. 2008, de 
autoria do Desembargador Antônio Amaral e Silva.

8  Entre esses avanços no trato da questão infracional estão as garantias individuais 
(artigos 106, 107, 108 e 109 do ECA), as garantias processuais (artigos 110 e 
111 do ECA) e a ordenação das medidas socioeducativas aplicáveis aos adolescen-
tes que comprovadamente (por meio de processo legal) forem autores de ato infra-
cional (SARAIVA, 2002).

aPontamEntoS SobrE a rEalidadE Sócio-HiStórica do atEndimEn-

to SocioEducativo

A legislação infraconstitucional em vigor – o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) – se contrapôs his-

toricamente a um passado de controle e de exclusão social,5 

elevando todas as crianças e adolescentes à categoria de cida-

dãos, inclusive aqueles que, por circunstâncias, cometeram 

atos infracionais e estão sujeitos ao cumprimento de uma me-

dida socioeducativa. Neste sentido, a história da infância e da 

juventude no Brasil é dividida, no plano legal, entre o antes e o 

depois da sua promulgação.

Enquanto doutrina de proteção integral e conjunto de nor-

mas alterativas6 – ou seja, que altera antigas percepções, velhos 

princípios, ultrapassadas doutrinas –, a adoção dessa doutrina 

acarretou, no plano legal, mudanças de referenciais e paradig-

mas, com reflexos inclusive na condução e direcionamento da 

questão infracional7 (SARAIVA, 2002 e 2002a). Tanto para os 

5 O termo exclusão social começa a adquirir visibilidade na França, mesmo que de 
forma pouco ruidosa no discurso político e midiático ainda na década de 1970, 
quando a problemática social transborda o âmbito da moradia e dos deserdados da 
fortuna, mais especificamente dentro do processo de desagregação da sociedade 
salarial. A explosão do termo “exclusão social” no meio político e midiático 
acontece entre 1992-93 num contexto francês de grandes problemas com 
desemprego, tornando assim a exclusão a questão social (KOWARICK, 2003). 
Tomando todos os cuidados alertados por Robert Castel (1998, 2000) a respeito 
de que o termo “exclusão” nos impõe como armadilha, tanto teórica quanto 
prática, adotaremos esse conceito, entendendo que o excluído é de fato um 
desfiliado cuja trajetória é feita de rupturas em relação a estados de equilíbrios 
anteriores mais ou menos instáveis e estáveis. Desfiliação, para Castel, significa 
perda de raízes sociais e econômicas e situa-se no universo semântico dos que 
foram desligados, desatados, inúteis e desabilitados socialmente. Não se trata de 
um estado ou condição, mas de um percurso que é preciso perseguir para delinear 
as múltiplas metamorfoses da questão social. Aproveitamos aqui para reafirmar o 
conceito de Iamamoto (2001), que afirma ser a questão social um conjunto de 
diferentes manifestações das desigualdades sociais (e neste conceito estão 
incluídos os adolescentes autores de ato infracional), engendradas na sociedade 
capitalista, impensáveis sem a intermediação do Estado. 

6 O termo “alterativas” é utilizado por Seda (1999).

7 A normativa nacional em vigência (ECA) define ato infracional como “aquela con-
duta prevista em lei como contravenção penal ou crime” (artigo 103, ECA), res-
ponsabilizando o adolescente judicialmente pela conduta descrita a partir dos 12 
anos. Após o devido processo legal, a autoridade judicial (juiz da infância e juven-
tude) aplicará ao adolescente autor de ato infracional as medidas socioeducativas 
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possibilitam que a problemática em relação ao atendimento 

socioeducativo tome força pública e se insira na cena política, 

fazendo assim com que uma demanda social se transforme em 

demanda política; e 

2) a revisão e o reordenamento das relações entre as esferas 

governamentais, União, estados/Dis-

trito Federal e municípios, limita as 

ações a cargo direto da União, restrin-

ge o papel dos estados e amplia de 

forma considerável as competências e 

responsabilidades do município (artigo 

204 da Constituição Federal). Neste 

sentido, o Sistema Nacional de Atendi-

mento Socioeducativo (Sinase),9 enquanto um subsistema 

dentro do Sistema de Garantias de Direitos, descreve um 

conjunto de disposições sobre as competências e atribuições 

gerais inscritas na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

2002), no ECA e demais leis federais10 das três esferas go-

vernamentais (União, estados, Distrito Federal e municí-

pios), e dispõe como competência específica do município 

9 O Sinase “constitui-se de uma política pública destinada à inclusão do adoles-
cente em conflito com a lei e demanda iniciativa de diferentes políticas públicas 
e sociais” (BRASIL, 2006a). Portanto, ele demanda a efetiva participação dos 
diferentes sistemas e políticas de educação, saúde, trabalho, assistência social, 
previdência social, esporte, cultura e lazer, segurança pública, entre outras, para 
a efetivação da doutrina da proteção integral de que são destinatários os adoles-
centes, incluindo aqueles que se encontram em conflito com a lei. É certo que 
sobre o Sinase não se constitui em consenso. Contudo, desde o “fim da era Fu-
nabem” não tínhamos um desenho de uma política pública destinada a essa área 
que concretizasse os avanços contidos na legislação e contribuísse para a efetiva 
cidadania desse público, coadunando responsabilização e garantia de acesso a 
direitos. Além disso, o Sinase reflete as circunstâncias históricas sobre as quais 
atuaram diferentes sujeitos, situações essas que refletem o período de retração 
dos movimentos sociais e uma intensa luta que redesenha permanentemente o 
enfrentamento de projetos societários distintos, entre os mais significativos: (de 
um lado) a defesa de direitos e (de outro) a mercantilização do atendimento às 
necessidades sociais.

10 Lei nº 8.242, de 1991, que cria o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, órgão paritário, normatizador e regulador da política da infância e 
juventude.

Os programas de 
atendimento devem 
respeitar as fases 
de desenvolvimento 
integral dos 
adolescentes

tência médica e psicossocial a crianças e adolescentes vitimiza-

dos, e reorganiza o campo das políticas públicas (CARVALHO, 

2001, 2001a; COSTA; MENDEZ, 1994). Em relação às mu-

danças de método, o ECA passa a reconhecer crianças e adoles-

centes como sujeitos de direitos, pessoas em condição peculiar 

de desenvolvimento e prioridade absoluta da família, da socieda-

de e do Estado. Isso leva necessariamente a uma revisão dos mé-

todos de intervenção, ou seja, das práticas sociais, e, por conse-

guinte, dos quadros funcionais e da organização dos programas 

de atendimento à criança e ao adolescente - neste caso o adoles-

cente autor de ato infracional. 

Os programas de atendimento devem respeitar as fases de 

desenvolvimento integral dos adolescentes, levar em conside-

ração as potencialidades e limitações de cada fase de desen-

volvimento pessoal e social, além de reconhecer a sua nature-

za prioritária na formulação e execução de políticas sociais 

públicas. A garantia da prioridade absoluta prevista no ECA 

(artigo 4º, parágrafo único) compreende, entre outros aspec-

tos, a urgência na formulação e na execução das políticas pú-

blicas. Quanto à gestão, introduz significativas mudanças na 

política de atendimento à infância e à adolescência, pois eli-

mina políticas de corte vertical, centralizadas e deslocadas do 

contexto das realidades locais, como acontecia na vigência do 

Código de Menores com o antigo sistema Febem-Funabem. 

Implica, portanto, dois pontos básicos: 

1) a relação Estado/sociedade, pois a partir do ECA instituem-se 

os conselhos deliberativos e paritários nas esferas nacional, es-

tadual e municipal, o que altera significativamente a formula-

ção das políticas e o controle das ações, incluindo as ações 

voltadas para o adolescente autor de ato infracional na política 

de atendimento. O papel que os Conselhos de Direitos assu-

mem a partir do novo marco legal traz uma nova sociabilidade 

política quando esses adentram os processos e mecanismos que 
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trajetória das práticas infracionais. É certo que a medida socioe-

ducativa não tem sozinha “a capacidade mágica de produzir uma 

revolução pessoal, familiar, social no adolescente, a ponto de su-

prir, por um estalar de dedos, toda a acumulação de necessidades 

não satisfeitas no transcurso da vida pregressa” (KONZEN, 

2006, p. 363), mas ela tem a responsabilidade de fazer mediações 

capazes de aproximar os adolescentes de outra opção pessoal, fa-

miliar e social que não aquela que contribuiu para sua entrada no 

sistema de justiça e, sobretudo, à sua conexão direta com o mun-

do público dos direitos de cidadania. Se não for assim, não se jus-

tifica seu caráter socioeducativo, e teremos que assumir seu cará-

ter exclusivamente retributivo.

Nessa nova configuração trazida a partir do ECA, no campo 

da formulação da política de atendimento socioeducativo, o 

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente se tornou 

um sujeito coletivo fundamental na consolidação desse atendi-

mento na esfera pública. Muito embora o Sinase defina como 

responsabilidade pública da esfera do governo municipal a cria-

ção e manutenção dos programas socioeducativos em meio aber-

to, os conselhos dos direitos poderão e/ou deverão ser instru-

mentos valiosos para a formação de gestões democráticas, pois 

se constituem como uma forma possível de um governo horizon-

tal, um governo que tenha como condição de existência a parti-

cipação e a cidadania (ARENDT apud GOHN, 2003), pois é no 

âmbito desse Conselho que se dá a construção da política e pla-

nos de ação local de maneira democrática e de interesse público, 

possibilitando diálogos e defesas dos projetos societários que se 

encontram na cena pública (PEREIRA, 2008). 

Contudo, em muitos municípios brasileiros, a oferta de pro-

gramas socioeducativos em meio aberto acontece descontextua-

lizada da política municipal, diferentemente do que pressupõe o 

ECA e é reforçado pelo Sinase (BRASIL, 2006a). Essa ausência 

do protagonismo no campo político por parte dos conselhos 

“criar e manter programas de atendimento para a execução 

das medidas em meio aberto” (BRASIL, 2006a).

municiPalização daS mEdidaS Em mEio abErto: o atEndimEnto 

SocioEducativo Sob a ótica da Política Pública E matErialização 

dE dirEitoS

A medida socioeducativa integra-se ao mundo social corpori-

ficada nas instituições de atendimento socioeducativo. Seus 

enunciados não se aplicam a qualquer sujeito ou a qualquer indi-

víduo, mas aos adolescentes que violaram regras preestabeleci-

das de convivência social e, portanto, se encontram em conflito 

com a lei. Incorporam princípios definidos, distribuídos e enun-

ciados nas normativas legais (nacional e internacional) que re-

gem as práticas institucionais e que visam ao controle social do 

delito, assumindo assim o papel coercitivo, pois restringem direi-

tos, sobretudo o de ir e vir, mas preservam os demais direitos, 

incorporando também os princípios e as diretrizes da socioedu-

cação. “Entender que a medida socioeducativa é sempre ruim 

por coarctar a liberdade não implica qualquer renúncia à neces-

sidade de humanizá-la, de tentá-la educativa enquanto durar”. 

(FRASSETO, 2006, p. 308). 

Os programas e/ou as instituições socioeducativas que execu-

tam as medidas em meio aberto, ao integrarem o quadro geral da 

vida do Estado, personificam seus interesses, intenções e deci-

sões. Portanto, possuem responsabilidade determinante (não ex-

clusiva) em construir e oportunizar alternativas e saídas concre-

tas11 para esse adolescente, pois os processos de exclusão social 

em que convive a maioria deles, antes de iniciarem o cumprimen-

to da medida socioeducativa, têm uma simetria grande com a 

11 Entende-se que a realidade é dada por condições objetivas que se encontram ex-
ternamente ao homem (desigualdade, fome, desemprego, necessidades materiais, 
ambiente físico), mas também por condições subjetivas que dependem da capaci-
dade de inserção no contexto das condições objetivas.
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portante política com reflexos relevantes para o desenho da 

prática socioeducativa.12

Apesar de ainda ser comum o poder executivo estadual ser o 

executor das medidas em meio aberto, muitos projetos identifi-

cados na 3ª edição do Prêmio Sócio-Educando apresentaram o 

que chamo de amadurecimento do entendimento das responsa-

bilidades públicas locais na execução. Em alguns municípios há 

um processo de transição importante, muito embora o executivo 

estadual ainda se arvore de maior conhecedor das práticas desse 

atendimento e resista e/ou encontre resistência também por par-

te do poder público local em assumir a execução desse atendi-

mento. Esse não-entendimento acaba por distanciar o poder 

executivo local de agregar capital social próprio na construção e 

consolidação da política de atendimento. Em outros municípios, 

o fato de, historicamente, organizações da sociedade civil terem 

requerido para si a responsabilidade da execução dessas medidas 

em meio aberto, justamente pela omissão do poder público lo-

cal, também há resistências no diálogo com o poder público mu-

nicipal no sentido de chamá-lo à sua responsabilidade. 

O capital social conquistado ao longo dos anos de execução 

do atendimento por parte dessas organizações certamente as 

credencia para se constituir em importante referência, princi-

palmente no campo metodológico das práticas sociais e institu-

cionais que esse atendimento exige. Contudo, por não serem 

assumidas pelo poder público local e, consequentemente, assu-

12 A experiência da execução das medidas em meio aberto desenvolvidas pelo municí-
pio de São Leopoldo mostra a possibilidade concreta de como o entendimento do 
gestor público local na execução dessas medidas em meio aberto possibilitam ações 
concretas articuladas intersetorialmente com outras políticas. Destaco, nesse caso, 
a política de assistência social no atendimento socioeducativo concretamente desen-
volvida na execução das medidas em meio aberto e como o município organizou a in-
serção desses adolescentes e suas famílias no contexto dessa política – prática essa 
ainda muito incipiente no campo socioeducativo, muito embora a Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS), bem como seu Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), inclua as medidas socioeducativas em meio aberto (seus programas de exe-
cução) nos serviços de média complexidade, ou seja, integram os serviços da Prote-
ção Social Especial de Média Complexidade (BRASIL, 2004a). 

acaba por gerar dificuldades no campo prático da participação 

responsável do próprio poder executivo municipal, bem como 

das diferentes políticas públicas e sociais que dialogam com o 

sistema socioeducativo; além disso, distancia esses conselhos de 

um efetivo acompanhamento do desenvolvimento das ações. 

Ao traduzir princípios em metodologias de atendimento, o ar-

ranjo organizacional interno da execução dessas medidas – liber-

dade assistida e prestação de serviço à comunidade – está direta-

mente vinculado à existência de programas e serviços externos ao 

atendimento socioeducativo ofertado. Essa articulação/integra-

ção entre as diferentes políticas públicas, programas e serviços é 

condição essencial para que os direitos fundamentais preconiza-

dos na Doutrina da Proteção Integral sejam assegurados aos ado-

lescentes. A morfologia institucional desses programas socioedu-

cativos permite compreender quais são as mediações que têm sido 

feitas no sentido de articular concretamente a vida desses adoles-

centes com o mundo público dos direitos (YAZBEK, 2001). 

Quando a execução das medidas socioeducativas é definida 

no campo político enquanto responsabilidade do poder executi-

vo local (municipal), há ganhos significativos para que essas 

ações sejam de caráter e de interesse público, sobretudo na pers-

pectiva da garantia de direitos dos adolescentes em cumprimen-

to de medida socioeducativa. Eles poderão ter muito mais do que 

apenas o status de cidadania, mas exercerem concretamente o 

direito de ter direitos por meio das políticas públicas materiali-

zadas nos seus diferentes serviços – muito embora ressalte-se que 

a qualidade dessas ações públicas no contexto da execução das 

medidas socioeducativas também não está predeterminada. 

Uma das experiências finalistas do Prêmio apresenta clara-

mente sua forma de articulação com importante política públi-

ca, a assistência social. O entendimento da realidade social 

vulnerável em que a maioria dos adolescentes submetidos à me-

dida socioeducativa em meio aberto se encontra levaram os 

gestores a uma proximidade no campo de atuação dessa im-
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os fatores de exclusão ainda continuam a ser maiores do que os 

fatores de integração social. Tais processos de exclusão atin-

gem não só a economia e a política, mas afetam as formas de 

sociabilidade, pois vivemos a sociedade de mercado, que per-

manentemente constrói uma mentalidade utilitária, reforçando 

o individualismo e a ideia de que “cada um é ‘livre’ para assu-

mir os riscos, as opções e responsabilidade em uma sociedade de 

desiguais” (IAMAMOTO, 2001, p. 21). E é nesse contexto geral 

e particular que as alternativas públicas devem construir as pos-

sibilidades reais da experiência e vivência dos direitos por parte 

dos adolescentes submetidos às medidas socioeducativas. 

As experiências finalistas da 3ª edição do Prêmio Sócio-Edu-

cando trazem na sua concepção a compreensão da responsabili-

dade do executivo municipal nesse atendimento. O amadureci-

mento do poder público local no entendimento de suas respon-

sabilidades na execução transforma problemas em oportunida-

des: a partir de dados estatísticos que comprovaram que grande 

parte dos adolescentes do município em questão estava sendo 

sentenciada à medida extrema de internação, juntamente com a 

constatação da inexistência do atendimento socioeducativo em 

meio aberto, foram organizadas ações lo-

cais dentro da estrutura administrativa do 

executivo local, entendendo que essa polí-

tica de atendimento deve ser compartilha-

da democraticamente com os demais sujei-

tos sociais coletivos, inclusive no espaço 

democrático do conselho municipal dos 

direitos. O entendimento da participação 

da sociedade civil organizada, neste caso, 

se dá na esfera de discussão política do 

conselho municipal – por meio da representação paritária nesse 

conselho – e não substituindo o papel do Estado, mas atuando 

para que ele seja público e de interesse público. Em um dos pro-

O amadurecimento  
do poder público  
local no entendimento  
de suas 
responsabilidades na 
execução transforma 
problemas em 
oportunidades

midas pelos diferentes órgãos e/ou programas que, em tese, de-

veriam materializar os direitos, acabam muitas vezes se apoian-

do em iniciativas morais de ajuda “aos necessitados” que não 

produzem direitos e, portanto, não são judicialmente reclamá-

veis (YAZBEK, 2001). Em outras experiências, o processo de 

transição das ações socioeducativas em meio aberto para o po-

der público municipal é pensado distante dos conselhos munici-

pais dos direitos, e em alguns casos, o poder executivo estadual 

nomeia organizações da sociedade civil para essa execução, não 

se tratando somente de arranjos administrativos, mas de concep-

ções de política pública com reflexos no campo administrativo. 

A problemática que envolve os adolescentes em conflito com 

a lei se constitui como manifestação evidente da questão social 

brasileira13, que é parte constitutiva das relações sociais capita-

listas, apreendida como expressão ampliada da desigualdade so-

cial. Em sua maioria, os adolescentes autores de atos infracio-

nais que se encontram cumprindo medida socioeducativa (neste 

caso as de meio aberto) sofrem o que Castel (1998; 2000) chama 

de “déficit de integração” na educação, na cultura, nas relações 

sociais primárias, no trabalho/ocupação, na moradia, entre ou-

tros. Excluídos ou privados de participar de certo número de 

bens sociais, esses adolescentes acabam por incluir-se por meio 

da ilegalidade. São, em sua maioria, do sexo masculino, negros/

pardos, pobres, com baixa escolarização (e distorção série-idade 

muito alta), com raríssimas oportunidades de inclusão no traba-

lho, muito comprometidos com as drogas e com o mercado ile-

gal de drogas, ainda vinculados às suas famílias, que sobrevi-

vem com baixa renda per capita familiar, e mesmo estando 

esses adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, 

13 Entendida como manifestações sócio-políticas e humanas determinadas pela de-
sigualdade social, longe de ser unicausal, engendradas na sociedade capitalista, 
sofre intercorrências mediadas por componentes históricos, políticos, culturais, 
sendo impensáveis sem a intermediação do Estado (IAMAMOTO, 2001; NETTO, 
2001, PASTORINI, 2004).
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cionárias nesse direcionamento político, técnico, metodológico e 

pedagógico do fazer socioeducativo.

A existência de referida categoria na 3ª edição do Prêmio Só-

cio-Educando permitiu maior conhecimento e visibilidade de ex-

periências concretas que têm acontecido no âmbito da prática do 

atendimento socioeducativo no Brasil. Tanto a experiência ven-

cedora nessa categoria, bem como as demais finalistas (além das 

outras existentes anonimamente pelo Brasil afora) recuperam o 

fôlego, sinalizando que é possível materializar direitos e consoli-

dar a execução das medidas socioeducativas enquanto serviços e 

programas de ação de uma determinada política pública. E, so-

bretudo, a partir da relação teoria e prática, podemos verificar 

que é possível fazer política pública (policy) responsavelmente, 

mesmo que ainda estejamos caminhando lentamente. 

PalavraS finaiS

A tentativa de compreender de forma mais aproximada a re-

alidade social – complexa, não-linear e contraditória – nos apro-

xima de diferentes campos do conhecimento como a filosofia, a 

sociologia, a epistemologia, a antropologia, a ciência política, a 

história, a geografia, entre outros. Contudo, é cada dia maior a 

compreensão da importante colaboração da literatura clássica 

brasileira nesse entendimento. Para um entendimento um pouco 

mais ampliado da realidade social, incluída nesta, o terreno ári-

do e movediço que é a execução do atendimento socioeducativo 

destinado aos adolescentes que cometeram atos infracionais, re-

cupero a contribuição de Guimarães Rosa (1985, p. 207) quan-

do afirma: “a vida é ingrata no macio de si; mas transtaz a espe-

rança mesmo no meio do fel do desespero. Ao que, este mundo 

é muito misturado...”. 

O ECA, amplamente conhecido como “Proteção Integral”, 

permitiu, ao menos no plano formal-legal, que também os 

adolescentes em conflito com a lei e submetidos a uma medi-

jetos finalistas, há um entendimento amadurecido do poder pú-

blico local no que diz respeito às suas responsabilidades no aten-

dimento. Opta pela cogestão no atendimento, mas o faz de for-

ma clara quanto às responsabilidades e competências nessa co-

gestão, distanciando-se de uma mera transferência de recursos 

públicos e de responsabilidades, situação comum no Brasil que 

parte de uma ideia equivocada e míope do que seria a prática da 

cogestão ou da gestão compartilhada no atendimento socioedu-

cativo brasileiro.

Outro importante quesito nessa discussão é o entendimento 

quanto ao projeto políticopedagógico. Este importante instru-

mento – apresentado como diretriz pedagógica do atendimento 

socioeducativo no Sinase (BRASIL, 2006a) – se constitui como 

ordenador tanto da ação quanto da gestão do atendimento so-

cioeducativo.14 Este documento apresenta explicitamente as ba-

ses teórico-conceituais e técnico-metodológicas das ações desti-

nadas aos adolescentes em cumprimento de medida socioeduca-

tiva em meio aberto. A publicização dessas intenções em ações 

concretas na forma de um “projeto políticopedagógico”, apre-

sentado pelos finalistas ao Prêmio na categoria municipalização 

do atendimento, revela uma preocupação dos gestores tanto no 

universo macrossociológico da política de atendimento quanto 

no âmbito microssocial dessa prática socioeducativa. Além dis-

so, possibilita uma maior vigilância e ruptura com ações discri-

14 O Sinase (BRASIL, 2006a) afirma que “o adolescente deve ser alvo de um conjun-
to de ações socioeducativas que contribua na sua formação, de modo que venha a 
ser um cidadão autônomo e solidário, capaz de se relacionar consigo mesmo, com 
os outros e com tudo que está em sua volta e sem reincidir na prática de atos in-
fracionais”. Para tanto, estabeleceu diretrizes pedagógicas do atendimento socio-
educativo, entre eles: a prevalência das ações socioeducativas sobre os aspectos 
sancionatórios; projeto político pedagógico como ordenador da ação e gestão do 
atendimento; exigência e compreensão, como elementos primordiais de reconhe-
cimento e respeito ao adolescente durante o atendimento socioeducativo; diretivi-
dade no processo socioeducativo; disciplina como meio para realização da ação 
socioeducativa e organização espacial e funcional do atendimento socioeducativo 
que garanta possibilidades de desenvolvimento pessoal e social para o adolescen-
te. Esse conjunto de diretrizes socioeducativas estabelece os parâmetros da ges-
tão do atendimento socioeducativo. 
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legal facilita a luta para que se tornem direitos de cidadania efe-

tivos. As contradições históricas e cuidadosamente desenhadas 

no Brasil retratam um país de dualismos, disparates e contras-

tes de todos os tipos, de uma sociedade que se diz moderna, mas 

que convive placidamente com a realidade da desigualdade 

(IANNI, 1987; TELLES, 1999). 

Contudo, acredito que a municipalização da execução das 

medidas em meio aberto se constitua num caminho possível 

para a consolidação de uma política púbica de atendimento so-

cioeducativo. A municipalização desse atendimento sob a res-

ponsabilidade do poder executivo local, tanto na criação e ma-

nutenção quanto na execução, facilita a luta para que os direi-

tos de cidadania sejam efetivamente vivenciados por esses ado-

lescentes na prática. Contudo, “deveras se vê que o viver da 

gente não é tão cerzidinho assim!” (ROSA, 1985, p. 103). 

A problemática do adolescente em conflito com a lei, sobre-

tudo no que se refere à questão da municipalização da execu-

ção das medidas socioeducativas em meio aberto, nos desafia a 

visualizar e construir alternativas públicas que possam recom-

por os compromissos constitucionais para esse segmento da 

população brasileira. O desafio está posto: sigamos nele!

da socioeducativa viessem a ser tratados como sujeitos de di-

reitos. Pois apresenta conjunto conceitual, metodológico, ge-

rencial e jurídico que possibilita que diferentes sujeitos sociais 

produzam novas práticas que assegurem o desenvolvimento 

das capacidades, saberes e potencialidades de todos os adoles-

centes, inclusive aqueles que se encontram em conflito com a 

lei. Apesar de visíveis avanços e conquistas na área do atendi-

mento socioeducativo destinado ao adolescente em conflito 

com a lei – tendo como divisor de águas o ECA –, a realidade 

vivida em relação à política e funcionamento do sistema de 

atendimento socioeducativo encontra-se ainda distante do 

conjunto de princípios definidos pelo marcos legais. 

O perfil da grande maioria dos adoles-

centes em conflito com a lei aponta para 

grandes fragilidades das políticas públicas 

no trato da incorporação desse segmento 

social nas suas agendas, e tem, em muito, 

contribuído para o cenário ora apresenta-

do, pois coloca esses adolescentes diante 

de um importante questionamento: “Ser 

cidadão para ele, o começo de tudo, ou o 

fim de tudo” (SCLIAR, 2003, p. 588). 

A municipalização da prática socioedu-

cativa inscrita no universo macrossocial, 

mas também localizada no ambiente mi-

crossociológico requer desafios diários e 

permanentes. Bobbio (2004) relembra que os modernos direi-

tos de cidadania foram reconhecidos no rol dos direitos huma-

nos desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948), porém na cena contemporânea não se trata mais de sa-

ber “quais e quantos são esses direitos e qual a sua natureza e o 

seu fundamento”, mas, antes de tudo, de assegurar que sejam 

cumpridos, muito embora o fato de estarem inscritos no marco 

A municipalização 
desse atendimento sob 
a responsabilidade do 
poder executivo local, 

tanto na criação e 
manutenção quanto 
na execução, facilita 

a luta para que os 
direitos de cidadania 

sejam efetivamente 
vivenciados por esses 

adolescentes na prática
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conHEcEndo a iniciativa vEncEdora 

conStruindo o futuro – 
PrEfEitura municiPal dE boa viSta

“Se a pessoa conversar comigo, eu vou longe, mas se a pes-

soa me bater, eu não atendo. Não há coisa melhor do que 

a palavra”, diz Daiane, de 22 anos, que cumpriu liberdade assis-

tida (LA) dos 17 aos 20 anos em Boa Vista.

Ela conta que, quando começou a cumprir a medida socioedu-

cativa, tinha expectativas bastante negativas relacionadas a ela, 

mas que logo foram revertidas. “Eu não sabia como era. Orienta-

ram a gente, deram muita força para parar de fazer o que fazia, 

parar de usar drogas. Eles abrem muitas portas ali dentro”.

Daiane relata que primeiro lutou contra a drogadição e, pos-

teriomente, para se formar e conseguir sustentar o seu filho. Du-

rante o cumprimento da medida, terminou o ensino médio, par-

ticipou de uma oficina de moda e de dois cursos voltados à pro-

fissionalização feitos em parceria com o Senac. Hoje, ela traba-

lha como assistente administrativa em uma secretaria da prefei-

tura, experiência que iniciou como estagiária por intermédio do 

programa de LA. “Eles ligam para a gente e perguntam. Então, 

quem quer agarrar a oportunidade, agarra. Por exemplo, quan-

do me ligavam para participar de um curso, projeto, evento, eu 

sempre ia. Não ficava de fora de nada”.

o ProcESSo dE municiPalização

Daiane se inseriu no projeto Construindo o Futuro, realizado 

pela Prefeitura de Boa Vista, que executa medidas socioeducati-
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dade, o que facilita a integração e ameniza a estigmatização. Tal 

acontece, por exemplo, no Projeto Crescer, que existe desde 

2000 e realiza oficinas profissionalizantes com adolescentes em 

situação de vulnerabilidade.

Jane Benedetti, Secretária Municipal de Desenvolvimento 

Social e do Trabalho, concorda com as vantagens da municipa-

lização. “Facilita muito o nosso trabalho com os adolescentes 

por causa da articulação da rede, porque tudo fica centralizado 

em nossas mãos”.

A experiência de Daiane é um bom exemplo de como uma 

adolescente pode estar inserida nessa rede de proteção. Arlete 

Pereira dos Santos, técnica socioassistencial que acompanhou a 

jovem, explica que as demandas são identificadas conforme são 

feitos os atendimentos. Os adolescentes, quando necessário, são 

encaminhados para os serviços de assistência social da própria 

secretaria, como ao serviço de psicólogos ou ao Núcleo de Aten-

dimento ao Dependente Químico (NADQ).

“Se percebermos, durante o vínculo que temos com ele, que 

está usando drogas, fazemos o convite, porque não podemos 

obrigá-lo a participar. Mostramos a impor-

tância do trabalho ao adolescente. Aí, se ele 

se conscientizar de que deve participar, nós o 

encaminhamos”, esclarece.

A inserção na escola também é um pon-

to central, sendo esta a principal referência 

do Plano Individual de Atendimento (PIA). 

O PIA é um plano construído em parceria com o adolescente, 

que contém, necessariamente, um planejamento escolar. “Se 

ele não está estudando, a gente já faz o encaminhamento para 

uma escola”, complementa Arlete. Os técnicos mantêm diálo-

go frequente com os professores, além de fazer o acompanha-

mento do desempenho e do comportamento dos jovens por 

meio de relatórios.

“Quando você se 
vincula ao Executivo, 
você trabalha com 
uma rede mais 
ampla de amparo 
e proteção”

vas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comuni-

dade. O projeto – que começou em 2005, passou por uma re-

formulação em 2007, e conta com a parceria com a Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH-PR) 

– atende atualmente toda a demanda do município, cerca de 

400 adolescentes.

Trata-se de um dos primeiros processos de municipalização 

de medidas socioeducativas em meio aberto no país, em cumpri-

mento do previsto pelo ECA. Em 1998, a Vara da Infância e da 

Juventude – instância que até então executava a medida – deu 

início à transferência da responsabilidade pela execução dessas 

medidas para o município.

Auristela Lima, assistente social da Vara, lembra do início do 

processo: “foi realizada uma capacitação para o município e 

houve orientação constante por parte do Judiciário”. Segundo 

ela, com a transferência de responsabilidade, teve uma grande 

melhoria no atendimento. “As medidas socioeducativas preci-

sam de uma rede que não esteja vinculada à penalização. Então, 

se você se vincula ao Judiciário, acaba trabalhando somente a 

responsabilidade do indivíduo”. Para ela, é difícil abordar os as-

pectos pedagógicos da medida quando se está em uma institui-

ção responsável pela punição. “Quando você se vincula ao Exe-

cutivo, você trabalha com uma rede mais ampla de amparo e 

proteção”, comenta.

amPla rEdE SocioaSSiStEncial E ExEcução da mEdida

Auristela destaca também que a medida municipalizada tem 

a vantagem de facilitar a inserção do adolescente. “Ela está onde 

o adolescente está vivendo”. Assim, os jovens são incluídos em 

uma rede socioassistencial abrangente, que envolve cuidados pe-

dagógicos, de saúde e atividades culturais. Outro ponto que me-

rece destaque é que os adolescentes que cumprem medidas par-

ticipam de atividades juntamente com outros jovens da comuni-
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nossa curta conversa: “Antes eu só conhecia o mundão. Hoje 

eu já penso em fazer uma faculdade. Terminei meus estudos, 

tenho um filho, quero mudar o meu comportamento para que 

o meu filho não faça o que eu fiz, entende? Quero uma coisa 

boa para ele”.

Já a relação com os familiares é aprofundada por meio de vi-

sitas semanais aos domicílios e às reuniões mensais. Tais reuni-

ões contam com apresentações de vídeo e dinâmicas, para “sen-

sibilizar os pais quanto ao atendimento e quanto à importância 

da participação deles no cumprimento da medida”.

o contExto local

Roraima foi um território nacional até a Constituição Fede-

ral de 1988. Com vinte anos recém completados, o estado é for-

mado quase que na sua totalidade por migrantes, sendo que 

mais de 60% da sua população se concentra na capital. A “in-

dústria do contracheque” caracteriza a principal atividade eco-

nômica da região: o funcionalismo público.

Esse conjunto de fatores, de acordo com Jane, traz uma série 

de desequilíbrios para a cidade. “Todos os problemas acabam 

vindo para Boa Vista, tanto na área de saúde, de educação, 

como também na área social”, diz. A ausência de fontes diversi-

ficadas de geração de renda – como indústrias e empresas – cau-

sa, segundo ela, uma demanda grande por políticas sociais.

Dentre os problemas sociais, destaca-se a violência juvenil, 

com o fenômeno das chamadas “galeras” – grupos de jovens que 

se organizam nos bairros periféricos e que frequentemente se en-

volvem em episódios violentos. 

Como esses adolescentes têm dificuldade de acesso às polí-

ticas públicas, as intervenções, como as incluídas no programa 

Construindo o Futuro, costumam ter muito impacto na redu-

ção da violência juvenil, e devem ser priorizadas pelo municí-

pio, explica France Rodrigues, professora da Universidade Fe-

deral de Roraima. 

O resultado da priorização da política – feito por meio da 

articulação das diversas esferas da assistência social do muni-

cípio e que atendem às diferentes necessidades da vida de um 

adolescente – pode ser visto com as conclusões de Daiane em 
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Além disso, é dada a devida importância ao contexto social e 

cultural dos adolescentes, que são chamados a participar da ela-

boração e avaliação dos seus respectivos Planos Individuais de 

Atendimento, dos quais também participam suas famílias e até 

outros membros do seu círculo social e comunitário. 

O envolvimento das famílias, aliás, é outro fator positivo no 

processo de socioeducação do adolescente, sendo que no Projeto 

Construindo o Futuro elas também são incorporadas ao sistema 

de assistência social municipal e monitoradas pela equipe técni-

ca que atua na execução da medida socioeducativa.

A responsabilização do adolescente que comete ato infracio-

nal contribui para o seu desenvolvimento, pois, se ele pode em 

alguma medida ser responsável e responsabilizado por seus atos, 

não é um ser humano passivo, é alguém com capacidade para 

agir, ser protagonista de sua própria vida e potencializar os be-

nefícios da proteção que o Estado, a sociedade e a família têm 

por dever oferecer. Mesmo que isso signifique, por um tempo, 

protegê-lo dele próprio. Um programa como o “Projeto Cons-

truindo o Futuro”, que viabiliza ao adolescente, sua família e 

seu entorno tal protagonismo, sem dúvida é digno representante 

desta potencialização.

Não podemos deixar de registrar, por fim, que para manter 

as ações desenvolvidas junto aos socioeducandos, o Executivo 

Municipal tem garantido o financiamento e a sustentabilidade 

do programa há mais de dez anos por meio de dotação orça-

mentária específica e continuada, num flagrante compromisso 

com os adolescentes atendidos e, consequentemente, com o fu-

turo do município! 

Rita Camata

Deputada Federal pelo PSDB-ES. 

Foi membro da Comissão Julgadora 

do Prêmio Sócio-Educando.

comEntário ao ProJEto vEncEdor

As medidas socioeducativas, embora tenham o propósito de 

responder à prática de atos previstos como ilícitos penais, 

não podem se configurar como pena. A finalidade da pena é tão 

somente de retribuição à prática do delito, não contemplando 

efetivamente o propósito de ressocialização do condenado, en-

quanto a medida socioeducativa apresenta caráter eminente-

mente pedagógico, com vistas a interferir no processo de desen-

volvimento do adolescente autor do ato infracional, objetivando 

melhor compreensão da realidade e efetiva integração social.

Quando se trata de adolescente em conflito com a lei, o Esta-

do é demandado, obrigatoriamente, a interferir de forma positi-

va, educando-o para a vida, na reafirmação de valores éticos e 

sociais e tratando-o como cidadão que pode se transformar e é 

capaz de aprender e de modificar seu comportamento.

O Prêmio Sócio-Educando vem dando visibilidade aos pro-

gramas socioeducativos que atendem a esse pressuposto, e em sua 

terceira edição, chamou atenção o vencedor na categoria Munici-

palização do Atendimento Socioeducativo: o Projeto Construin-

do o Futuro, da Prefeitura de Boa Vista, em Roraima.

O Projeto procura garantir aos socioeducandos atendidos os 

direitos à escolarização formal, à saúde – em especial o trata-

mento de drogadição –, e à capacitação e formação profissional 

a partir da inserção deles na rede de proteção básica da assistên-

cia social do município, somando a seu favor o fato de não serem 

criadas diferenças entre o atendimento oferecido aos socioedu-

candos e àqueles já atendidos pela assistência social municipal, 

uma vez que são incluídos nos mesmos projetos indistintamente. 
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contribuiçõES 
Para a conStrução 
do SabEr Social1

Silvia losacco2

maria Emilia accioli nobre bretan3

“O homem só pode apresentar o mundo aos outros ho-

mens se for apresentado enquanto transformável!”

Bertolt Brecht

1 As reflexões ora apresentadas têm suas raízes nos trabalhos de defesa dos títulos de 
doutorado e de mestrado das autoras: LOSACCO, Silvia. Métrons e Medidas: 
caminhos para o enfrentamento da infração do adolescente. São Paulo, 2004. Tese 
(Doutoramento em Serviço Social) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
BRETAN, Maria Emilia Accioli Nobre. Os Múltiplos Olhares sobre o Adolescente e o 
Ato Infracional: Análises e Reflexões sobre Teses e Dissertações da USP e da PUC/SP 
(1990-2006). São Paulo: 2008. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade 
de São Paulo.

2 Psicóloga e psicodramatista, com mestrado em Artes Cênicas pela Universidade de São 
Paulo (1990) e doutorado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (2004). Atua na área das políticas sociais e públicas para crianças, 
adolescentes, famílias e comunidades na elaboração, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de projetos, programas e políticas; e, na formação de atores sociais. Foi 
consultora da Secretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente –  
UNFPA-SDH/PR para a elaboração do relatório da Convenção dos Direitos da Criança da 
Organização das Nações Unidas. Atualmente é membro do Conselho Gestor do NECA – 
Associação dos Pesquisadores de Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o 
Adolescente e é Pesquisadora convidada do Programa de Estudos Pós-graduados em 
Serviço Social da PUC-SP para a co-coordenação do Núcleo de Estudos e Pesquisas 
sobre a Criança e o Adolescente. Foi parecerista dos projetos finalistas da categoria 
Produção do Conhecimento do Prêmio Sócio-Educando – 3ª Edição.

3 Bacharel (1999), Mestre (2008) e Doutoranda em Direito pela Faculdade de Direito da 
USP. É sócia fundadora e foi Diretora da Associação dos Pesquisadores de Núcleos de 
Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente (NECA) (2005/2008). Foi Profes-
sora Assistente nas Graduações em Direito da USP (Criminologia e Psicologia Forense) 
e da PUC/SP (Direito da Criança e do Adolescente) (2005 - 2008). Atualmente é Pro-
fessora da Graduação em Direito nas Faculdades de Campinas (FACAMP); Consultora 
ad hoc do PNUD/DEPEN/Ministério da Justiça e Pesquisadora.
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ças e aos adolescentes e, mais especificamente, às questões direta 

e indiretamente ligadas ao cometimento de atos infracionais por 

esses sujeitos. 

Com o intuito de contribuir para o pensar sobre essa ques-

tão, são apresentados, inicialmente, resultados de uma pesquisa 

sobre produção de conhecimento, compreendendo o período de 

1990 a 2006, em duas grandes universidades paulistas. A apre-

sentação de alguns dos dados coletados suscita a reflexão a res-

peito do papel da produção de conhecimento no enfrentamento 

da questão da infração juvenil.

Após a exposição de dados, o tema se desenvolve sob a ótica 

da “construção do conhecimento” como elemento contributivo 

para enaltecimento do saber social, aqui entendido como o con-

junto de conhecimentos, práticas, tradições, valores e mitos. 

Para tanto, é necessário saber fazer a crítica das ações do coti-

diano a partir do contexto vigente. Criticar exige atitude inves-

tigativa e capacidade de mudança no modo de pensar e de agir. 

Ao mesmo tempo em que o saber social subsidia, ele é subsi-

diado por contínuas produções de conhecimentos que deverão 

estar a serviço de um projeto político de sociedade. 

conSidEraçõES iniciaiS

A infração juvenil é resultante de múltiplas determinações e 

seu enfrentamento na prevenção e na execução das medi-

das com vistas ao redirecionamento positivo da socialização do 

adolescente na comunidade, requer esforços e olhares de profis-

sionais de diversas áreas do conhecimento. 

As pesquisas, assim como as instituições e os sujeitos que as 

produzem, têm importante papel a desempenhar no intrincado 

desenrolar de acontecimentos que culminam no cometimento 

de ato infracional e que se projetam, ainda, durante e após o 

cumprimento da medida socioeducativa.

Ao incluir a categoria “Produção de Conhecimento” dentre 

as laureadas na 3ª edição do Prêmio Sócio-Educando, a Comis-

são Organizadora trouxe uma preciosa e im-

portante contribuição, proporcionando uma 

reflexão a respeito da produção de conheci-

mento, assim como a disseminação do saber 

científico, por meio da identificação e pre-

miação de trabalhos de excelência. 

A produção teórica brasileira sobre o Di-

reito da Criança e do Adolescente como Pro-

teção Integral tem não mais que 30 anos. A 

Doutrina da Proteção Integral é criação re-

cente e, portanto, ainda em elaboração. Seu 

embrião foi lançado em 1959, na Declaração dos Direitos da 

Criança da Assembleia das Nações Unidas, mas somente se in-

corporou à legislação brasileira em 1988, com a sua previsão 

no artigo 227 da Constituição Federal, consolidando-se com o 

advento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 

1990.

O estímulo à produção científica na área, com enfoque multi 

e transdisciplinar, tem sido fundamental para que se configure e 

desenvolva, no Brasil, um campo de estudos dedicado às crian-

Ao mesmo tempo 
em que o saber 

social subsidia, ele 
é subsidiado por 

contínuas produções 
de conhecimentos 

que deverão estar a 
serviço de um projeto 
político de sociedade
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No início da década de 1990, a Universidade ainda voltava 

seus olhos com mais atenção para crianças e adolescentes em si-

tuação de rua, ou seja, vivendo da/na rua, havendo uma concen-

tração de trabalhos a respeito. A atenção a esta temática refletia 

também a inédita articulação ocorrida nos anos 80, que culmi-

nou com a criação do Movimento Nacional de Meninos e Meni-

nas de Rua (MNMMR).

Outros temas então pesquisados envolviam a implementação 

de Conselhos de Direitos, entre outras questões ligadas às adap-

tações ao novo paradigma do Direito da Infância e Juventude, 

consubstanciado no ECA, promulgado em 1990. A atenção se 

voltava também para questões como as instituições de abriga-

mento de crianças e de adolescentes.

A temática da criança ou do adolescente que vive e/ou traba-

lha nas ruas está intimamente ligada, no Brasil, e fortemente na 

cidade de São Paulo, à temática da infração juvenil. Desde os 

primeiros registros históricos até os tempos mais recentes, esses 

trabalhos demonstram que muitas crianças e adolescentes tiram 

seu sustento das ruas e, em busca desse sustento, alternam ativi-

dades lícitas, como pequenos bicos ou trabalhos informais – atu-

ando nos sinais de trânsito ou guardando carros –, com a men-

dicância e com o cometimento de pequenos delitos, como furtos 

e roubos. Esses mesmos adolescentes transitam por diversas ins-

tituições: abrigos, Febem, delegacias, programas sociais.

Nota-se também nas pesquisas desenvolvidas no início da dé-

cada de 1990 que o uso do termo ‘menor infrator’ era ainda fre-

quente, inclusive nos títulos dos trabalhos, denotando, num mo-

mento de transição, uma ainda incipiente apropriação do ECA e 

da nova terminologia adotada, que procurava evitar o estigma 

associado ao termo.

A produção de conhecimento sobre o ato infracional e as-

pectos a ela relacionados começa a frutificar a partir do final 

dos anos 1990, quando USP e PUC/SP passam a registrar um 

a Produção dE conHEcimEnto SobrE o adolEScEntE E o ato infra-

cional4 dESdE o advEnto do Eca5 até 2006: rEtrato dE duaS uni-

vErSidadES PauliStaS

O Gráfico abaixo mostra a distribuição das teses e disserta-

ções sobre o adolescente e o ato infracional defendidas na Uni-

versidade de São Paulo e na Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo entre os anos de 1990 e 2006 (campi da capital). 

Teses e dissertações sobre adolescente e o ato infracional na USP e PUC – 1990-20066

4 Para os fins desse artigo, a expressão adolescente e o ato infracional compreende 
todo o percurso desse sujeito: as circunstâncias que levam ao cometimento da pri-
meira infração, a sua passagem pelo sistema de justiça (entendido aqui em senti-
do amplo, incluindo-se as entidades de execução de medidas socioeducativas), e 
a repercussão dessa trajetória. Compreende, ainda, todos os demais atores que 
com ele se relacionam durante esse percurso: adolescente, família, comunidade, 
Estado, sociedade, sistema de justiça, entidades executoras, profissionais que 
atuam com esse adolescente etc.

5 Este item é baseado em pesquisa que analisou as teses e dissertações produzidas 
na USP e na PUC/SP entre 1990 e 2006 sobre o adolescente e o ato infracional, 
buscando compreender se e como essas produções têm contribuído para a 
compreensão e o pensar de propostas que auxiliam no enfrentamento da questão 
do adolescente e o ato infracional. Realizou-se uma pesquisa quanti-qualitativa, 
tendo sido selecionadas 100 (cem) teses e dissertações produzidas no período a 
respeito dessa temática, sendo 39 da USP e 61 da PUC/SP, com a coleta e análise 
de dados. A pesquisa se concentrou nos trabalhos produzidos nos campi da capital 
do Estado de São Paulo. Os dados colhidos referem-se ao ano de defesa da 
dissertação ou tese. Os trabalhos foram selecionados em todos os cursos de pós-
graduação das universidades.  Sobre a metodologia, cf. BRETAN, MEAN, op cit.

6 Fonte: BRETAN, Maria Emilia Accioli Nobre. op cit., p.61.
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tEmática númEro dE PESquiSaS

subtemática temática

temática 1 - o sujeito ---- 26

subtemática 1.1. - Trajetórias de vida 5

subtemática 1.2. - Os sentidos da transgressão 7

subtemática 1.3. - Moral, identidade, subjetividades 5

subtemática 1.4. - Sentidos da escola 1

subtemática 1.5. - Caracterização do sujeito 8

temática 2 - família e sociedade ---- 6

temática 3 - instituições: caracterização, história, práticas 

institucionais
---- 7

temática 4 - Processos de institucionalização  

e criminalização
---- 9

subtemática 4.1. - Institucionalização 5

subtemática 4.2. - Processo de criminalização 4

temática 5 - medida socioeducativa ---- 13

subtemática 5.1. – Medida socioeducativa como 

instrumento de ressocialização/reintegração 
3

subtemática 5.2. - Práticas Pedagógicas 10

temática 6 - a mídia ---- 2

temática 7 - causas da delinquência/infração ---- 3

temática 8 - Políticas públicas ---- 9

temática 9 - as práticas e as subjetividades dos 

profissionais operadores de medidas socioeducativas 
---- 7

temática 10 - a lei, os direitos e as garantias ---- 10

temática 11 - o sistema de justiça ---- 8

total 100

Teses e dissertações da USP e da PUC/SP sobre o adolescente e o ato infracional en-
tre 1990-2006: temáticas abordadas8.

8 Fonte: BRETAN, Maria Emilia Accioli Nobre. op cit, p. 81. A classificação temática 
foi feita pela autora com uso de metodologia de análise de conteúdo. Sobre a me-
todologia, cf. BRETAN, MEAN, op cit.

interesse maior pela temática por parte de seus pesquisadores, 

resultando em um incremento de defesas no início da década 

de 2000. Sendo assim, os anos de 1999, 2000 e 2001 apresen-

tam um aumento da produção referente à temática do ato in-

fracional em suas múltiplas faces, somando-se nesse lapso tem-

poral 20 teses e dissertações defendidas na USP e na PUC/SP 

(campi da capital)7�.

É possível identificar esse “despertar” da Academia para a 

questão do adolescente e o ato infracional com as rebeliões e de-

núncias de tortura na então Febem, que tiveram início em 1997 

e se estenderam até 2005. 

Os dados coletados revelam ainda que, entre 2002 e 2006, 

foram produzidos 63% dos trabalhos analisados. Por esse aspec-

to, portanto, parece estar havendo um incremento do interesse 

acadêmico pela questão, embora com certo decréscimo de 2005 

(15 pesquisas) para 2006 (10 pesquisas).

Outro exame importante para avaliação da produção cientí-

fica sobre o adolescente e o ato infracional é o referente aos te-

mas que vêm sendo objeto de atenção por parte dos pesquisado-

res. A tabela abaixo apresenta uma classificação da produção, 

que permite visualizar os assuntos que mais interessaram os pes-

quisadores no período examinado.

A diversidade das temáticas presentes no universo pesquisa-

do revela a complexidade da questão. São múltiplos fatores a se-

rem considerados na prevenção e no enfrentamento da infração 

juvenil no Brasil, de modo que aqui estão abrangidas temáticas 

que compreendem todo o percurso do adolescente antes e depois 

da prática infracional. 

7 É sempre bom lembrar que entre o ingresso na pós-graduação e a defesa da dis-
sertação ou tese decorrem no mínimo 2 ou 3 anos, dependendo do Programa de 
Pós-graduação e do título que se busca (mestrado ou doutorado). Assim, para dis-
sertações defendidas nos anos de 2000 e 2001, por exemplo, considera-se que o 
ingresso no Programa deu-se em 1997 ou 1998 e assim sucessivamente.
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dos adolescentes a ela submetidos. Práticas pedagógicas como 

o teatro, a capoeira, o futebol e a informática, entre outras, 

desenvolvidas com adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa, são discutidas pelas outras pesquisas que in-

tegram essa temática.

O número considerável de trabalhos incluídos nessa temática 

indica que tem havido um interesse pela real implementação de 

práticas que tornem a medida socioeducativa mais educativa e 

menos punitiva, o que é bastante positivo.

temática 6 – a mídia: inclui trabalhos que abordam o olhar da 

mídia sobre a violência cometida pelos adolescentes e contra os 

adolescentes.

temática 7 – causas da delinquência ou da infração: apresenta 

pesquisas que buscam entender as causas do comportamento 

violento ou delinquente de jovens autores de ato infracional, com 

metodologia de trabalho em (ou com) grupos dentro de comuni-

dades que registram ações violentas, bem como nas entrevistas 

com esses jovens. A atenção foca-se aqui mais para as questões 

internas ao indivíduo do que propriamente para sua trajetória 

enquanto ser social.

temática 8 – Políticas públicas: reúne trabalhos que abordam es-

pecialmente as políticas relacionadas ao ato infracional e às me-

didas socioeducativas. As metodologias são tão diversas quanto 

os objetos estudados, como a sistematização de um processo de 

construção coletiva para o enfrentamento da infração juvenil en-

volvendo todos os atores do Sistema de Justiça, passando pela 

discussão do Direito à Educação.

temática 9 – as práticas e as subjetividades dos profissionais 

operadores de medidas socioeducativas: compreende pesquisas 

temática 1 – o sujeito: reúne pesquisas de abordagem quantitativa 

– que procuram traçar um perfil generalizado do adolescente autor 

de ato infracional, de modo mais objetivo – e pesquisas em que, 

com predominância de abordagem qualitativa, menos preocupada 

com generalizações e mais com particularizações, buscam conhe-

cer o adolescente e seu universo subjetivo, suas ideias, suas repre-

sentações sobre o mundo e sobre a sua própria história. 

temática 2 – família e Sociedade: contabiliza pesquisas que bus-

cam olhar para a família, que é frequentemente culpabilizada pela 

infração do adolescente, e investiga a relação que o adolescente tem 

com sua família e com a comunidade que o circunda. Esta temáti-

ca inclui pesquisas que investigam a possibilidade de superação da 

prática infracional a partir de um fortalecimento de laços familia-

res ou de um rearranjo das relações e dinâmicas intrafamiliares. 

temática 3 – instituições: caracterização, história, práticas insti-

tucionais: inclui trabalhos voltados, principalmente, para a his-

tória e caracterização da antiga Febem, incluindo abordagens 

históricas a respeito dessa Fundação. A temática aborda ainda 

pesquisas sobre a família (enquanto instituição dotada de poder 

político) e sobre a escola, na internação e dentro de uma lógica 

institucional.

temática 4 – Processos de institucionalização e criminalização: 

reúne trabalhos voltados para o processo de institucionalização 

e de criminalização primária e secundária vividos por crianças e 

adolescentes internados.

temática 5 – medida socioeducativa: inclui pesquisas sobre 

medida socioeducativa como instrumento de ressocialização/

reintegração, que investigam a eficácia da medida socioedu-

cativa na sua proposta de ressocialização ou de reintegração 
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Há ainda pouca produção a respeito da trajetória de adoles-

centes após o cumprimento da medida socioeducativa e as con-

dições em que vivem, se relacionam, o que fazem, seja no aspec-

to qualitativo, seja com dados quantitativos como índice de mor-

talidade, índice de reiteração infracional ‘reincidência’, índices 

de aprisionamento após completarem 18 anos.

Pesquisas de geoprocessamento dos locais de residência dos 

adolescentes acusados de autoria de ato infracional, analisando 

a infração versus quantidade e qualidade de equipamentos so-

ciais disponíveis também poderiam ser de utilidade para o pla-

nejamento de políticas públicas nas cidades. Do mesmo modo, 

pesquisas sobre os locais de cometimento de atos infracionais 

poderiam contribuir para a elaboração e implantação de proje-

tos, programas e políticas destinadas à camada juvenil e, conse-

quentemente, à prevenção da infração juvenil, incluindo-se em 

seu objeto a avaliação, nesses locais, dos equipamentos sociais 

disponíveis, também.

Nos últimos anos, tem havido indícios de um aumento no 

cometimento de delitos violentos por mulheres, adultas ou 

adolescentes. A participação feminina no número de interna-

ções também tem dado sinais de crescimento. Essas são ten-

dências que têm sido observadas e relatadas por pesquisadores 

e profissionais que trabalham no atendimento à infância e à 

juventude, mas ainda há pouca produção a respeito da ques-

tão do gênero na infração.

Há, certamente, inúmeras outras temáticas não exploradas, 

não identificadas no âmbito da pesquisa realizada. A produção 

de conhecimento sobre as temáticas pouco exploradas pode 

contribuir para os avanços necessários na elaboração, imple-

mentação, acompanhamento e avaliação de projetos, progra-

mas e políticas destinadas aos adolescentes envolvidos com o 

ato infracional no Brasil.

No tocante aos direitos da criança e do adolescente, no Bra-

que se preocupam com questões éticas envolvendo os profissio-

nais que trabalham em instituições que atendem adolescentes, 

tanto na execução de medidas socioeducativas em meio aberto 

quanto privativas de liberdade.

temática 10 – a lei, os direitos e as garantias: apresenta traba-

lhos dogmáticos (jurídicos) que examinam o Direito da Infân-

cia e da Juventude, cotejando-o com instrumentos nacionais e 

internacionais de proteção, bem como interpretando a legisla-

ção à luz desses mesmos instrumentos. Nessas pesquisas são 

examinados temas variados como a idade de imputação penal, 

o procedimento de apuração de ato infracional, as medidas so-

cioeducativas e os direitos e garantias do adolescente durante 

sua execução. 

temática 11 – o sistema de justiça: tem íntima conexão com a 

anterior. Inclui pesquisas que tratam das práticas do Sistema de 

Justiça Juvenil, examinando a interação dos operadores do Siste-

ma com o adolescente a quem se atribui a prática de ato infra-

cional, os critérios e a justiça de suas decisões.

O exame das temáticas mais exploradas permite também ob-

servar ou inferir, nas entrelinhas, as temáticas pouco ou não ex-

ploradas. Notou-se, na pesquisa realizada, pouca ou nenhuma 

produção a respeito de gangues juvenis. Há poucos estudos a 

respeito no Brasil, havendo a necessidade de pesquisas, em dife-

rentes realidades (cidades grandes e pequenas e com diferentes 

configurações) para que se possa afirmar se no Brasil existe algo 

que se possa caracterizar como gangue juvenil nos mesmos mol-

des descritos pela literatura internacional, ou se no Brasil os gru-

pos juvenis assumem outras configurações, resultantes de uma 

história cultural, social e política diversa.
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numa determinada conjuntura específica. Nesse caso em ques-

tão, os saberes necessários para efetividade de uma medida ju-

dicial que vise o redirecionamento da socialização do adoles-

cente que cometeu um ato infracional.

É premente desvelar procedimentos que tragam à luz a for-

ma como foram determinadas as relações de uma sociedade ao 

estabelecer a interface entre o indivíduo e o coletivo. Essa pers-

pectiva é que permite perceber a provisorieda-

de, a multiplicidade e o movimento necessá-

rios para um novo aprendizado quando se 

pensa o conhecimento e a ciência como verda-

des inacabadas e questionáveis.

A produção de conhecimento, quando siste-

matizada e socializada, ordena saberes e per-

cepções diversas, cria espaços de compartilha-

mento e confronta as interpretações dos sujei-

tos que vivenciaram as ações, assim como con-

tribui para enriquecer as teorias, aperfeiçoa as práticas e, princi-

palmente, identifica tensões, mudanças e decisões. Neste senti-

do, produzir conhecimento é gerar transformação.

A produção de conhecimento ainda estabelece um diálogo 

entre as diferentes fontes do saber a partir da visão dialética do 

mundo, reúne informações teóricas às experiências práticas, de-

fine uma metodologia de inovação e possibilita socializar e repli-

car a experiência vivida com excelentes resultados. 

Ao mesmo tempo, pode orientar para o desencadeamento 

de uma transformação no interior das estruturas de conheci-

mentos de uma organização propondo não só a mudança de 

uma determinada prática, mas a própria cultura e o modo de 

pensar as organizações.

Contribui, também, para desvelar os axiomas, o eixo valora-

tivo posto nas relações sociais. Especialmente quando se trata 

dos estigmas que norteiam tanto o imaginário social que se tem 

A produção de 
conhecimento é o 
eixo fundamental 
para a formação 
teórica, técnica, 
ética e política dos 
diferentes segmentos 
profissionais

sil, ainda hoje vivemos um momento de transição entre paradig-

mas, que se expressa na produção de conhecimento analisada. 

As pesquisas produzidas nas Pós-graduações em Direito ou que 

examinam práticas do Sistema de Justiça revelam que muitos 

profissionais que atuam na área da infância, nos mais diversos 

papéis, partilham ainda de um senso comum que revela uma 

forte adesão aos princípios e ideias característicos do paradigma 

tutelar (Doutrina da Situação Irregular), embora o paradigma 

dos direitos esteja consubstanciado na lei (CF e ECA – Doutrina 

da Proteção Integral) desde 1988.

Esta constatação torna ainda mais relevante o papel da pes-

quisa como instrumento teórico/prático para o enfrentamento 

da prática infracional, em conjunto com outros atores e institui-

ções. Esta reflexão será feita a seguir.

a PESquiSa como inStrumEnto tEórico/Prático Para 

o EnfrEntamEnto da Prática infracional

A análise da produção de conhecimento acima apresentada, 

situada em tempos e espaços limitados, suscita uma reflexão 

mais ampla a respeito do papel da Universidade e da pesquisa, 

em geral, para o enfrentamento das questões relacionadas ao 

adolescente e o ato infracional. 

A produção de conhecimento é o eixo fundamental para a 

formação teórica, técnica, ética e política dos diferentes seg-

mentos profissionais. Produção de saberes, nas suas diversida-

des, que permitem rever instituições que nos foram impostas, 

repensá-las e, se for o caso, reconstruí-las com o objetivo de al-

cançar um bem que tenha a dimensão do coletivo. Ações que 

nos possibilitam ver e intervir no tecido social que, ao ser 

“aberto”, desvela suas tramas, seus nós, seus vazios. Desta for-

ma, desvendam-se, então, as necessidades reais e os valores 

postos nas questões sociais, e são criadas as condições de apre-

ensão de formas de enfrentamento indispensáveis e possíveis 



142 143

Segundo Boaventura de Sousa Santos, não basta que o saber 

exista, é preciso que ele seja transformado em saber social. Sa-

ber social que requer uma permanente discussão, uma perma-

nente vigilância e permanentes intercâmbios que adquirem re-

levância política.

Desta forma, o Prêmio Sócio-Educando contribui efetiva-

mente para que atores sociais convertam suas experiências em 

conhecimento, o conhecimento em método, o método em for-

mação. Por conseguinte, será no espaço de socialização da pro-

dução de conhecimentos que uma nova epistemologia social po-

derá ser construída.

Cada uma das produções inscritas desvelou a diversidade e a 

complexidade posta nos entendimentos, e nas ações decorrentes 

desses entendimentos, sobre o eixo temático medida judicial e 

socialização. Principalmente, as medidas necessárias que com-

põem as respostas possíveis aos direitos, às necessidades e as ne-

cessidades da adolescência, notadamente dos adolescentes que 

vivenciam, na particularidade da sua relação com o mundo, uma 

medida judicial de cunho socioeducativo.

As respostas transitam por diferentes instâncias e requerem 

uma abordagem que permita reconstruir a unidade na diversida-

de, fazendo-se necessário o entendimento da complexidade das 

peculiaridades próprias da adolescência e de cada adolescente 

com quem se trabalha, das diversidades dos contextos que de-

sencadeiam o cometimento do ato infracional, das vivências in-

terpessoais desses sujeitos no meio familiar e social, da rede de 

apoio necessária e da compreensão da universalidade do proces-

so socioeducativo e suas peculiaridades enquanto medida judi-

cial específica para a faixa etária de 12 a 18 anos. 

A socialização é um processo relacional, fruto da intersecção 

entre as experiências introjetadas por meio dos papéis sociais, 

nas vivências institucionais e nas transmissões valorativas vivi-

das pelos sujeitos. Enquanto sistema evolutivo caracteriza-se 

sobre o adolescente que infraciona e sobre sua família, quanto os 

valores norteadores do pensar/fazer daqueles que são responsá-

veis diretos pelas intervenções que visam a socialização do ado-

lescente que cumpre uma determinada medida judicial.

o Prêmio Sócio-Educando E a Produção dE conHEcimEnto SobrE 

aS mEdidaS SocioEducativaS

O Prêmio Sócio-Educando, ao laurear a categoria “Produção 

de Conhecimento” cumpre um importante papel político ao dis-

seminar pesquisas de relevância que contribuem, efetivamente, 

para os avanços necessários de uma nação!

Sabemos o quanto é salutar a comunidade acadêmica voltar-

se para a pesquisa que propicia diversificadas discussões sobre 

os paradigmas que pautam as ações que devem garantir os direi-

tos humanos, precisamente aqueles relacionados às crianças e 

aos adolescentes. 

Dentre os vários direitos a serem conquistados e garantidos 

estão os dos adolescentes que cumprem medidas socioeducati-

vas. Palco de controvérsias e equívocos processuais legais, de 

execução e de atendimento, esse tema desvela a necessidade de 

múltiplos e diversificados debates que deverão permitir as reais 

garantias de direitos.

A concretude apresentada por meio da socialização das ações 

premiadas, não apenas na categoria “Produção de conhecimen-

to”, ao desvelar objetividades, subjetividades e determinações, 

deverá servir como subsídio para outras análises, para novas crí-

ticas e como instrumental de disseminação que permitirá fazer 

emergir mudanças no olhar, nos encaminhamentos e nas ações 

que se referem à questão da infração juvenil. 

Este processo se contrapõe à homogeneização de “um saber” 

sobre as medidas socioeducativas em favor da pluralidade “dos 

saberes” dos sujeitos, respeitando as singularidades imbricadas 

na teia relacional do fato em questão. 
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mento sobre a questão posta no cotidiano, o que lhes possibilita 

refletir e redirecionar suas ações. 

Múltiplos e diversificados são os desafios que impulsionam 

respostas às necessidades de mudanças na visão de mundo de-

corrente do movimento que culminou na evolução legal – dos 

Códigos de Menores ao ECA, principalmente no que tange às 

questões referentes às medidas socioeducativas. A complexidade 

advinda dos processos de superação – ainda em curso – do para-

digma das necessidades pelo paradigma dos direitos requer re-

construções necessárias no enfrentamento das questões das 

crianças e dos adolescentes na sua totalidade, na particularidade 

das condições de vida dos adolescentes que infracionam, e na 

singularidade do cumprimento de cada uma das medidas socio-

educativas.

Na complexidade necessária para o enfrentamento dessa 

questão, o Prêmio Sócio-Educando tem, portanto, papel funda-

mental de estimulador e disseminador de uma produção de co-

nhecimento que, de fato, possa contribuir positiva e ativamente 

para a garantia dos direitos dos adolescentes em cumprimento 

de medidas socioeducativas. 

“Corrigir o espaço real e criar uma nova ordem;

Não diga nunca ‘isto é natural’.

Perceba o horrível atrás do que já se tornou familiar.

Sinta o que é intolerável no dia a dia que 

se aprendeu a suportar.

Inquiete-se diante do que se considera habitual,

conheça a lei e aponte o abuso.

E, sempre que o abuso for encontrado,

encontre o remédio!”.

Bertolt Brecht

pela aquisição de conhecimentos, de padrões de comportamen-

to, de normas e de valores do mundo social. Processo relacional 

do adolescente junto com a família, junto com a sociedade e jun-

to com o Estado. 

Os fatos sociais, no cotidiano das relações de sociedade, são 

postos como verdades universais absolutas e, frequentemente, 

se tornam falaciosos por serem apresentados por uma mídia 

hegemônica, sensacionalista e estigmatizante que faz com que 

a população veja só o imediato do fato focado, que é apenas 

uma parte do todo da história de um determinado adolescente 

que, por razões e determinações diversas, cometeu um ato in-

fracional. Esses fatos despertam sentimentos, condutas e con-

ceitos que produzem representações e passam a compor as con-

servas culturais.

Essas conservas culturais se estruturam na consciência cole-

tiva na medida em que a estrutura expressa não seja só particu-

lar de um sujeito, mas comum aos diferentes membros consti-

tuintes de um grupo social. Todavia, esta não é uma armadilha 

inescapável: seu efeito anestesiante pode ser corrigido.

Ao ser socializada, a produção de um determinado conheci-

mento disponibiliza indicação de instrumentais e favorece a mo-

bilização dos sujeitos, possibilitando-lhes olhares desnaturali-

zantes sobre o fato social da infração juvenil. Propõe a transfor-

mação do problema em problematização. 

A realidade, até então apresentada como cristalizada, faz-se 

movimento, através da dinamicidade e inter-relação teoria/práti-

ca, com a reflexão e interlocução sobre as questões e os conceitos 

disponibilizados, o que gera a formação e a renovação da ação.

A consciência receptadora opaca dos fatos que antes eram 

transmitidos e imediatamente absorvidos sem informação, ou 

com informações insuficientes, redimensiona-se. Os sujeitos po-

dem olhar esses mesmos fatos, ao mesmo tempo, com emoção e 

com o distanciamento suficiente para vivenciarem um estranha-
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conHEcEndo a iniciativa vEncEdora

intErfacES PSi-JurídicaS: 
a PSiquiatrização do adolEScEntE 
Em conflito com a lEi

A abordagem crítica da intersecção entre as áreas de Justiça 

Juvenil e saúde mental e a busca pela construção de um di-

álogo entre o conhecimento acadêmico e as políticas públicas fo-

ram premissas que orientaram a pesquisa desenvolvida pela pro-

fessora do curso de psicologia da Pontifícia Universidade Católi-

ca de São Paulo (PUC-SP) Maria Cristina Gonçalves Vicentin. 

Feito em conjunto com duas alunas de iniciação científica entre 

junho de 2004 e julho de 2005, o estudo analisou 100 processos 

de adolescentes submetidos à avaliação psiquiátrica na Fundação 

Estadual do Bem-Estar do Menor - SP (atual Fundação Casa – 

Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente), além de 

realizar entrevistas com atores do sistema de justiça e da área psi.

Seus resultados apontaram propostas de linhas de trabalho 

tanto conceituais quanto técnicas para os atores desse cam-

po. Para Maria Cristina, “a universidade e as pesquisas produzi-

das têm que ter uma articulação com as políticas públicas”. Tal 

premissa revela uma atuação acadêmica voltada para a transfor-

mação da realidade, refletindo o diálogo entre os desafios con-

temporâneos e as suas possibilidades de superação.

Assim, o estudo destaca a importância, para os profissionais 

das áreas, do compromisso com os direitos humanos e do forta-

lecimento do trabalho transdisciplinar, distinguindo os campos 

psi-jurídicos sem apartá-los.
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adolescentes em conflito com a lei do que uma intervenção real-

mente necessária do ponto de vista da saúde. “É uma situação 

grave, pois, em vez de se aplicar medidas para garantir os direi-

tos numa eventual situação de transtorno ou sofrimento mental, 

adota-se a medida de internação. A situação desses adolescentes 

é antes uma demanda por atendimento de saúde”.  

A pesquisa de Maria Cristina, de fato, apontou que a associa-

ção psi-jurídica, via de regra, atuou historicamente a favor dos 

processos de controle e normalização so-

cial. “Quando os discursos jurídico e o do 

campo psi produziram um pensamento 

conjunto, seus efeitos foram de ordem clas-

sificatória, segregativa e moral, por exem-

plo, no sentido de estabelecer parâmetros 

de exclusão e inclusão com o crivo normal/

patológico”, afirma o relatório de sua pes-

quisa. Segundo o estudo, essa prática pode 

acarretar problemas graves, como encobrir as múltiplas causas 

do ato infracional, além de favorecer a desresponsabilização do 

adolescente e do sistema socioeducativo, dificultando a reestru-

turação do laço social. 

Para Aurea, esse problema é fruto de uma questão estrutural 

e reflete o processo de sucateamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e a resistência em se aplicar o ECA e implementar o mode-

lo de proteção integral. “O que estamos vendo é um imenso re-

trocesso, temos acúmulo de conhecimento e instrumentos legais 

para aperfeiçoar a garantia de direitos, mas as violações são 

mantidas”, comenta.

aS intErvEnçõES

Além dos apontamentos críticos, o estudo apresenta propos-

tas reais para evitar os problemas identificados. Para Maria 

Cristina, é essencial que se amplie o conhecimento da dimensão 

“Quando os discursos 
jurídico e o do campo 
psi produziram um 
pensamento conjunto, 
seus efeitos foram de 
ordem classificatória, 
segregativa e moral”

o intErESSE PElo tEma

Maria Cristina revela que sua própria trajetória foi um fator 

estimulante para a realização da pesquisa, uma vez que trabalha 

com adolescência e juventude desde 1978 e estuda a relação en-

tre as áreas de saúde mental e justiça desde 1988. Ela destaca, 

contudo, que a crescente utilização do aparato psi pelo sistema 

de Justiça Juvenil na elaboração de laudos e avaliações durante a 

execução de medidas socioeducativas despertou ainda mais seu 

interesse pelo tema.

Ante às demandas sociais pelo “controle da criminalidade ju-

venil” e a tendência de patologização dos adolescentes em con-

flito com a lei, tal panorama trazia um novo campo de reflexões 

e a questão foi se inserindo cada vez mais como uma demanda 

dos conselhos de psicologia. “Havia um esforço para implemen-

tar políticas de saúde mental e saúde em geral para jovens inter-

nos. Isso estava na pauta dos Ministérios da Justiça e da Saúde, 

era uma preocupação que vinha de vários lugares e, em São Pau-

lo, houve uma associação forte deste tema com os da defesa so-

cial, por volta do ano 2000”, lembra. 

O seu ponto de partida, assim, era pensar a interface psi-

jurídica dentro dos parâmetros estabelecidos pela reforma psi-

quiátrica e pelas diretrizes do Estatuto da Criança e do Ado-

lescente (ECA), garantindo aos jovens que cumprem medidas 

socioeducativas os mesmos princípios de tratamento trabalha-

dos com qualquer adolescente que necessite de cuidados de 

saúde mental.

o ProblEma Em quEStão 

De acordo com a presidente do Conselho Regional de Serviço 

Social de São Paulo (CRESS-SP), Aurea Fuziwara, estudos indi-

cam que desde 1999 há maior tendência de distorções no sistema 

em relação à psiquiatrização. Atendimentos médicos têm se con-

figurado, por vezes, mais como uma medida punitiva para os 
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comEntário ao ProJEto vEncEdor 

O projeto de pesquisa Interfaces psi-jurídicas: a psiquiatri-

zação do adolescente em conflito com a lei, vencedor da 

categoria produção de conhecimento é de inequívoca contribui-

ção social – a finalidade última da produção de conhecimento – 

e se situa em um contexto de urgências. 

A urgência é incluir definitivamente a área do adolescente 

em conflito com a lei nos avanços da legislação da área, no Sis-

tema de Garantia de Direitos, é pautá-lo e priorizá-lo como 

tema de estudo e pesquisa no sentido de superar, radicalmente, 

a abordagem ideologizada do senso comum, a patologização 

do adolescente em conflito com a lei como uma resposta sufi-

ciente ao desafio do diagnóstico e a sua medicalização como 

alternativa de tratamento. 

Isso é particularmente relevante nos casos complexos e enig-

máticos de adolescentes envolvidos com a prática de atos infra-

cionais graves que revelam, quando buscamos sua compreensão, 

os limites do conhecimento científico acumulado e a normativa 

legal produzidos até aqui, desafiam a capacidade de compreen-

são pelo impacto do sofrimento desses adolescentes ou obnubi-

lam a racionalidade dos profissionais pela estranheza frente a 

manifestações de comportamentos que mobilizam aspectos obs-

curos da humanidade de todos nós. 

Esta pesquisa, como todo bom trabalho e texto científico da 

área, problematiza concepções e práticas unidisciplinares arrai-

gadas junto ao adolescente em conflito com a lei; fornece pistas 

para uma prática multiprofissional responsável e aponta novos 

percursos necessários de investigação. 

Desse modo, configura a verdadeira vocação da produção de 

conhecimento: interrogar, produzir rupturas nas representações 

instituídas reguladoras das ações dos operadores das diferentes es-

garantista no campo da assistência em saúde, informando a es-

ses atores princípios acumulados na área da infância e adoles-

cência. Além disso, é necessário retirar qualquer viés criminoló-

gico na atenção clínica e socioeducativa ao adolescente e sem-

pre identificar violações de direitos humanos quando ocor-

rem. Por fim, os jovens precisam contar com a garantia total 

do seu direito à saúde mental no desenvolvimento do projeto 

socioeducativo.

Nesse sentido, uma das principais contribuições da pesquisa 

vencedora do Prêmio Sócio-Educando é debater seus resultados 

com atores do sistema de Justiça e dos setores da psiquiatria. 

Para ela, o intuito dessa intersecção é “permitir a reflexão e su-

gerir dados de trabalho”, criando bases de superação dos proble-

mas apontados pela pesquisa.

É com essa finalidade que a pesquisadora participa de um 

grupo interinstitucional, que conjuga diferentes atores do campo 

da saúde e da Justiça para debater o tema. “Nós procuramos 

pensar o que fazer, manter conversas com setores da Justiça para 

atender os jovens que eventualmente necessitem de um trabalho 

conjunto, intersetorial e sem a separação do adolescente em con-

flito com a lei dos demais”, define. 

Para ela, portanto, a premiação foi bem-vinda, pois tem po-

tencial de ampliar a visibilidade dessa questão. “O prêmio foi 

um reconhecimento importante e contribui muito para ajudar a 

divulgar o tema e ampliar o compromisso de atores que não es-

tavam tão próximos”, conclui.
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A difusão e propagação de estudos como esse têm como fina-

lidades iniciar o lento processo de criação de nova mentalidade 

social sobre fatos e acontecimentos sociais e, também estabele-

cer parâmetros para as políticas públicas na área do adolescente, 

da saúde mental. A sinergia entre pesquisadores do campo do 

direito e social/psi deve ser estabelecida a fim de otimizar os re-

cursos intelectuais a serem investidos na redefinição das modali-

dades da ação pública nessa área. 

Finalmente, cabe assinalar que o tema da pesquisa se articula 

com muitos fenômenos transnacionais, ainda enigmáticos, que 

abalam a imagem da sociedade como pacífica, homogênea, coe-

sa, igualitária: as tentativas malsucedidas de erradicação do mal-

estar nas relações sociais; a territorialização da pobreza; a judi-

cialização das relações sociais; o encarceramento crescente; a 

hipervigilância dos cidadãos; a insegurança social e o medo co-

letivo; novos padrões de sociabilidade das gerações mais novas; 

a intolerância com o sofrimento, sua medicalização. 

Nesse sentido, a pesquisa Interfaces psi-jurídicas: a psiquia-

trização do adolescente em conflito com a lei é uma contribui-

ção importante, pois retira do anonimato e da invisibilidade 

acontecimentos relativos ao adolescente em conflito com a lei, 

auxilia na compreensão do processo social de atribuição de uma 

identidade estigmatizante que, fundada em concepções jurídicas 

e de saúde, justifica práticas de segregação no interior dos terri-

tórios institucionais de exclusão. E dá pistas para construir ou-

tros modos de compreender e ousar fazer. 

Maria de Lourdes Trassi Teixeira

Psicanalista, profª da Faculdade Psicologia da PUC-SP, 

coordenadora do programa de pós-graduação Adolescente em 

conflito com a Lei da Uniban. 

Foi membro da Comissão Julgadora 

do Prêmio  Sócio Educando

pecialidades na área; superar a utilização de categorias ultrapassa-

das como personalidade antissocial e periculosidade como elemen-

tos diagnósticos; estimular a produção de outros estudos e pesqui-

sas que possam repercutir na construção e consolidação de novas 

bases conceituais e pragmáticas que auxiliem na discriminação en-

tre aqueles adolescentes que vivem a condição de sofrimento psíqui-

co e aqueles que são equivocadamente caracterizados como porta-

dores de distúrbios psiquiátricos; e, apontar diretrizes para constru-

ção de normativas legais e práticas inovadoras no atendimento do 

adolescente autor de ato infracional em grave sofrimento psíquico. 

A ousadia e relevância da pesquisa se evidenciam, também, 

na perspectiva transdisciplinar de abordagem do tema que a si-

tua além das disputas de poder entre os campos de conhecimen-

to da área psi e do direito a partir de bases conceituais, pragmá-

ticas e ético-políticas propostas pelo novo paradigma da prote-

ção integral; portanto, sugere a construção de um novo territó-

rio de saber e prática profissional, onde o trabalho multiprofis-

sional ou a relação entre profissionais dessas e outras especiali-

dades se articulam para diagnóstico, atribuição da medida so-

cioeducativa, sua execução, acompanhamento e encerramento. 

Existe um formidável campo de saberes teóricos e práticos a ser 

explorado/pesquisado e compartilhado.

Nesse sentido, outro mérito desse projeto é a inclusão de jo-

vens pesquisadores de ambas as áreas – psi e direito – em seus 

processos de iniciação científica. A formação de novos pesquisa-

dores e estudiosos sobre o tema é imprescindível, considerando 

a necessidade de difusão e estabelecimento de mentalidade críti-

ca fundada em princípios éticos e políticos de compromisso com 

o paradigma da proteção integral. 

Em uma perspectiva crítica é possível afirmar que o campo so-

cial apresenta uma demanda por esses novos profissionais/pesqui-

sadores em uma temática cuja produção conceitual e técnica ainda 

são incipientes. 
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a viagEm à ESPanHa
o SiStEma dE JuStiça JuvEnil ESPanHol

alinE Yamamoto E SuE iamamoto

A Espanha tem cerca de 45 milhões de habitantes, sendo 

 que a faixa etária infantojuvenil (0 a 18 anos) correspon-

de a aproximadamente 18% da população total. A maioridade 

penal está fixada no Código Penal aos 18 anos de idade.

A Lei orgânica 5/2000 instituiu, na Espanha, um sistema 

de responsabilização penal juvenil dirigido aos adolescentes 

que tenham entre 14 e 18 anos incompletos, quando da prática 

de um ato infracional. Aos adolescentes que cometem um de-

lito e são menores de 14 anos, são aplicáveis medidas de pro-

teção no âmbito familiar e assistencial civil.

A lei se baseia, entre outros, nos seguintes princípios: a na-

tureza da sanção é primordialmente educativa; estão assegu-

radas todas as garantias e todos os direitos constitucionais aos 

adolescentes; prevalência do superior interesse do adolescente; 

flexibilidade na adoção e execução das medidas; intervenção 

mínima, no sentido de considerar outras formas de resolução 

do conflito para evitar a judicialização, dando ênfase à conci-

liação com a vítima.

Há amplo direito de participação das vítimas, que podem 

intervir no processo propondo e produzindo provas, sugerin-

do medidas e interpondo recursos. Também considerando o 

interesse das vítimas, a lei prevê que os pais ou responsáveis 

legais pelo adolescente podem responder solidariamente pelo 

fato praticado, no âmbito civil.
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ção de 4 dias e permitiu que a delegação brasileira visitasse 

algumas instituições e se reunisse com diferentes atores para 

conhecer o Sistema de Justiça Juvenil local. 

As atividades foram organizadas e acompanhadas por re-

presentantes da Direção-Geral de Política Social, das Famílias 

e da Infância, da Secretaria Geral de Política Social, do Minis-

tério de Saúde e Política Social do governo espanhol, que expli-

caram ao grupo o panorama geral das políticas para infância e 

juventude, além de apresentar de forma detalhada a Lei Orgâ-

nica 5/2000. Com base nessas informações, foi possível traçar 

semelhanças e diferenças com o Brasil.

Na visita à Agência para a Reeducação e Reinserção do Me-

nor Infrator da Comunidade Autônoma de Madri, responsável 

pela execução das medidas socioeducativas, a delegação reu-

niu-se com os coordenadores de área das medidas em meio fe-

chado, mediação e meio aberto, e também com o responsável 

pela inspeção, avaliação e monitoramento. O grupo conheceu 

uma unidade de internação chamada “Centro de Reforma de 

Menores Teresa de Calcutá”, localizada em Brea del Tajo.

O “Defensor del Menor” da Comunidade de Madri, que é 

o Alto Comissionado da Assembleia Legislativa para infância 

e juventude, também recebeu a delegação. Na sua função de 

zelar pelos direitos de crianças e adolescentes, ele supervisio-

na as ações da administração pública e de entidades privadas 

que prestam serviços à infância e adolescência, recebe e pro-

cessa denúncias e queixas, propõe reformas de procedimentos 

ou leis, divulga os direitos de crianças e adolescentes etc. 

Por fim, para conhecer mais de perto como funciona a Jus-

tiça Juvenil, a delegação conversou com representantes do Mi-

nistério Público, cujo encontro proporcionou um momento in-

teressante de análise entre o sistema brasileiro e o espanhol, 

como as diferenças processuais e a participação da defesa ao 

longo do processo. 

A lei estabelece duas faixas de idade para efeitos processuais 

e sancionadores: 14 a 16 anos e 17 a 18 anos. Ela prevê um am-

plo catálogo de medidas aplicáveis aos adolescentes: internação 

em regime fechado; internação em regime semiaberto; interna-

ção em regime aberto; internação terapêutica; tratamento am-

bulatorial; assistência a um centro de dia; permanência nos fins 

de semana; liberdade vigiada; convivência com outra pessoa, 

família ou grupo educativo; prestação de serviços à comunida-

de; realização de tarefas socioeducativas; advertência; privação 

da permissão de dirigir ciclomotores e veículos (ou do direito a 

obter a permissão) ou das licenças administrativas para caça 

ou para o uso de qualquer tipo de armas; inabilitação absoluta 

de receber títulos, empregos ou cargos públicos, mesmo eleti-

vos, durante o tempo da medida; proibição de se aproximar ou 

se comunicar com a vítima, seus familiares, ou outras pessoas 

determinadas pelo juiz.

O juiz, ao aplicar as medidas e estabelecer sua duração, deve 

seguir os critérios fixados pela lei e considerar, entre outros ele-

mentos, a idade do adolescente, as circunstâncias sociais e fami-

liares, a personalidade e o melhor interesse do jovem.

As regras para a execução das medidas também estão bem 

detalhadas na Lei 5/2000, incluindo os direitos e os deveres 

dos adolescentes, o regime disciplinar etc. Seguindo o princípio 

da ressocialização, estabelece que a vida num centro de inter-

nação deve ter como referência a vida em liberdade, reduzindo 

ao máximo os efeitos negativos da privação de liberdade.

a viSita

Com o intuito de conhecer outro sistema de justiça juvenil 

e proporcionar, com isso, a troca de experiências e a reflexão 

sobre o sistema socioeducativo brasileiro, os representantes 

das experiências vencedoras da terceira edição do Prêmio Só-

cio-Educando viajaram a Madri, Espanha. A visita teve dura-
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em execução) 34.703 medidas, excluindo as mencionadas aci-

ma. As medidas de internação representam cerca de 15% desse 

universo. Em relação à faixa etária, a maioria tem entre 16 e 17 

anos (63,3%) e a proporção entre os sexos se mantém.

De 2001 a 2006 o número de medidas aplicadas pratica-

mente quadruplicou e o número de medidas executadas passou 

de 7.109 a 34.798 (aumentou em quase 5 vezes).

algumaS imPrESSõES doS vEncEdorES do Prêmio

Muitas das experiências vivenciadas pelos representantes dos 

projetos vencedores, ao longo da viagem à Espanha, foram salu-

tares para que todos pudessem construir comparações com as 

realidades distintas entre Brasil-Espanha e perceber dimensões 

onde o diálogo não existe.

Em comparação com o Brasil, Maria Cristina Vicentin, pro-

fessora da PUC-SP e ganhadora da categoria Produção de Co-

nhecimento, destaca no sistema espanhol as possibilidades mais 

amplas de condução dos processos, que “permitem singularizar 

mais cada jovem”. “Até chegar a uma medida de internação, o 

sistema conta com um leque maior de medidas que constroem o 

processo socioeducativo do adolescente sem causar muito im-

pacto no dia a dia dele”, explica ela.

Thelma Alves de Oliveira, Secretária de Estado da Criança e 

da Juventude do Paraná, representante do projeto ganhador em 

Medidas Socioeducativas em Meio Fechado, concorda, identifi-

cando como um ponto positivo o fato da aplicação dessas diver-

sas medidas estarem bem especificadas na lei. “Essa regulamen-

tação diminui a discricionariedade do juiz. Isso tende a dar um 

tratamento mais igualitário, não depende tanto do modo de 

pensar ou do ponto de vista do juiz como acontece no Brasil”.

A preocupação do sistema espanhol em “desjudicializar” os 

conflitos também foi bastante destacada pela comitiva. “No 

Brasil há um processo de judicialização intenso e na Espanha 

SiStEma dE ExEcução dE mEdidaS Em madri E na ESPanHa

A Agência para a Reeducação e Reinserção do Menor Infra-

tor da Comunidade de Madri é a responsável pela execução 

das medidas privativas e não privativas de liberdade. 

No âmbito das medidas de internação (inclui a internação 

provisória), a Comunidade Autônoma de Madri dispõe de 3 

centros públicos e 9 geridos pela iniciativa privada (parcerias 

com entidades sem fins lucrativos). Com o total de 503 vagas, 

atende a uma demanda que gira em torno de 450 adolescentes.

Para a execução de medidas em meio aberto (liberdade vi-

giada, prestação de serviços à comunidade, reparação extraju-

dicial, tarefas socioeducativas, assistência a centro de dia, per-

manência de fim de semana, tratamento ambulatorial e convi-

vência com outra pessoa, família ou grupo educativo), a Agên-

cia conta com 6 centros localizados em diferentes zonas da Co-

munidade. No ano de 2008, foram executadas 3.455 medidas 

em meio aberto, além de 581 reparações extrajudiciais.

Segundo o levantamento feito pela Direção-Geral das Famí-

lias e da Infância1, ao longo de 2006, excluindo as medidas de 

advertência, inabilitação absoluta, privação da permissão para 

dirigir e a proibição de se aproximar da vítima, foram aplica-

das, na Espanha, 24.468 medidas, sendo que dessas, 5.601 

(cerca de 22%) foram de internação (1.429 em regime fechado, 

4.063 em semiaberto, e 109 em regime aberto). Das medidas 

em meio aberto, a mais aplicada foi a liberdade vigiada (9.256) 

e a prestação de serviços à comunidade (5.869). 

Adolescentes do sexo feminino representam, desse universo 

de medidas aplicadas, cerca de 13%, sendo que essa porcenta-

gem se reduz a 9% quando se trata das medidas de internação.

Por sua vez, no referido ano, foram executadas (ou estavam 

1 DIRECCIÓN GENERAL DE LAS FAMÍLIAS Y LA INFANCIA. Estadística básica de 
las medidas impuestas a los menores infractores. Boletín Estadístico 06, 2007. 
Disponível em <http://www.oijj.org/documental_ficha.php?cod=2&total=16&tam
pag=10&vis=C&pags=1&avi=1&idioma=es#des>. Acesso em: outubro de 2009.
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cial e Trabalho de Boa Vista, representante do projeto ganha-

dor da categoria Municipalização de Medidas. Ela também 

pondera as grandes diferenças de financiamento, mas mesmo 

assim conhecer outro sistema foi “muito interessante”. “Apro-

veitando a experiência de outras instituições é que a gente pode 

melhorar o sistema daqui, não é?”.

há uma política inversa; a perspectiva de que cuidar é mais fá-

cil que a de reprimir”, diz Juliana Leandra Lima, defensora pú-

blica no Distrito Federal, representante do projeto ganhador na 

categoria Acesso à Justiça. Ela enfatiza, neste sentido, as polí-

ticas amplas de proteção referentes à estrutura familiar, que “é 

tratada como um todo e não é esfacelada” dentro das políticas 

do Estado.

Além dos tópicos mencionados, foi ressaltado o papel da 

mediação, também conhecido como justiça restaurativa, antes 

do processo iniciar. “A conciliação aborda todas as consequên-

cias do ato impostas aos envolvidos. Neste sentido, por exem-

plo, os efeitos educativos (para o jovem) são maiores que a in-

ternação”, ressalta a representante do Paraná.

De forma geral, as participantes reiteraram que as compara-

ções entre os dois países têm que ser feitas de forma cautelosa. 

“Há muita diferença na consolidação das políticas públicas. 

Os problemas enfrentados por eles são de menores dimensões, 

estão em escala diferente da nossa”, diz Vicentin.

Nesse sentido, a terceirização dos serviços de execução das 

medidas adotada pelo sistema espanhol é vista como inadequa-

da para a realidade brasileira, segundo Thelma de Oliveira. 

“De forma geral, o Estado brasileiro, em todas as esferas, mu-

nicipal, estadual e federal, não assume, efetivamente, a respon-

sabilidade pela política socioeducativa. A terceirização das uni-

dades geraria um problema ainda maior, porque com essa 

transferência, os órgãos públicos abririam mão dessa responsa-

bilidade com mais facilidade”, opina.

Uma diferença relevante para o modelo brasileiro é o fato de 

todas as medidas socioeducativas na Espanha serem executa-

das pelas comunidades autônomas (equivalentes aos estados 

brasileiros) e não pelo município. Essa foi uma das principais 

dificuldades para fazer a comparação dos dois modelos para 

Jane Benedetti, Secretária Municipal de Desenvolvimento So-
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O angolano é um dos casos que mais retrata o perfil geral 

dos jovens abrigados na instituição – a maioria deles está 

cumprindo medida em regime fechado por roubo com violên-

cia ou intimidação, tem entre 16 e 17 anos, boa parte é imi-

grante, provenientes de famílias afetadas pela pobreza. No 

local, instalado em uma área de 80 mil metros quadrados, 

dos quais 37 mil são para jardins, os jovens têm acesso à edu-

cação formal e em período integral, atividades esportivas e 

alguns frequentam oficinas, onde aprendem técnicas de mar-

cenaria, cerâmica, eletricidade, informática, entre outros.

Uma das diferenças em relação ao sistema brasileiro é a in-

fraestrutura do local, em que os quartos são individuais (há 

cama, armário, televisão, vaso sanitário e chuveiro), o moni-

toramento por câmeras feito em período integral e as grades 

dão lugar a vigas de ferro com janelas de vidro de 12 milíme-

tros, o que de fora não remete à prisão. 

Outra diferença em relação ao Brasil é a forma de manu-

tenção – o centro é terceirizado, mantido por uma instituição 

particular que recebe recurso do Estado por jovem internado. 

Em Madri, dos 12 centros de execução de medidas de meno-

res, apenas três são públicos. O restante é conveniado com en-

tidades privadas, sem fins lucrativos. No total, são cerca de 

500 vagas oferecidas, para uma demanda média de 450 jo-

vens, incluindo os que precisam de medidas terapêuticas e de 

saúde mental.

Para Thelma de Oliveira, representante da iniciativa vence-

dora do Sócio-Educando na categoria Execução de Medidas 

em Meio Fechado pelo trabalho com internação em um novo 

conceito arquitetônico do Paraná, a terceirização dos serviços 

de execução de medidas adotada pelos espanhóis é inadequada 

para o sistema brasileiro, porque pode levar o Estado (seja nas 

esferas municipais, estaduais ou federal) a não se sentir respon-

sável pela política socioeducativa. “Ter as unidades terceiriza-

viSita a um cEntro dE 
intErnação Para 
adolEScEntES Em conflito 
com a lEi Em madrid

luciana conStantino2

“Um menino caminha. E caminhando chega ao muro. E 

ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro 

está.” A cena, cantada no verso de Toquinho e Vinicius de 

Moraes, em “Aquarela”, descreve a esperança que A., um ado-

lescente angolano de 16 anos, manifesta quando olha de longe 

a janela do Centro de Reeducação e Reinserção de Adolescen-

tes Teresa de Calcutá, próximo a Madri. “Entrei aqui por rou-

bo, mas espero logo sair. Vejo atrás desses muros um futuro 

melhor para mim”, conta ele, enquanto segura um livro na bi-

blioteca do centro.

A., ao lado de outros quatro colegas, olha curioso o grupo de 

brasileiros que acabou de entrar na sala para visitar as instalações, 

acompanhado de vários diretores e funcionários do local. No 

grupo estão os vencedores da 3ª edição do Prêmio Sócio-

Educando, promovido em conjunto pelo Ilanud, SDH-PR, 

Unicef e Andi. Entre os dias 27 e 30 de abril, representantes dos 

projetos vencedores do prêmio estiveram em Madri (Espanha) 

para conhecer o sistema de justiça juvenil e os programas de 

reeducação e reinserção social dos jovens em conflito com a lei e 

trocar experiência com os profissionais espanhóis.

2 Jornalista amiga da criança da Rede Andi.
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No total, são 14 medidas previstas na lei espanhola, que vão 

desde liberdade vigiada até a internação em regime fechado. 

Para cada tipo de delito, enquadrado nos artigos da lei, há pre-

visão da pena a ser cumprida, incluindo período e tipo de regi-

me. Durante todo o cumprimento da pena, o processo pode ser 

revisto, com a ajuda do “fiscal de menor,” e adaptado de acor-

do com o comportamento do jovem. Em praticamente todos os 

casos, o caráter educativo está presente. 

criançaS E adolEScEntES Em riSco

Para fiscalizar e atuar na área de proteção social de crianças 

e adolescentes, a Comunidade de Madri (que corresponde a um 

Estado no Brasil) criou em 1996 o cargo de “Defensor del Pue-

blo del menor”. Eleito pelo Parlamento de Madri para um man-

dato de cinco anos, o defensor tem a meta de acompanhar e 

fiscalizar a administração e uma vez por ano informa à Assem-

bleia sobre o trabalho realizado. A equipe conta com oito téc-

nicos jurídicos e um chefe de gabinete. O defensor recebe recla-

mações da população e atua em casos que vão de maus-tratos 

à criança em escolas à pedofilia e programas de televisão con-

siderados impróprios.

Em 2007, por exemplo, a Defensoria recebeu 1.412 queixas, 

das quais 49% estavam relacionadas à educação e cultura e 

31% à integração social e proteção jurídica. A Comunidade de 

Madri tem cerca de 1 milhão de crianças e adolescentes de 18 

anos vivendo na região. “Também temos registrado nos últi-

mos anos muitos casos de maus-tratos cometidos por jovens 

contra seus pais e familiares. A desestruturação familiar, com 

a separação traumática dos pais, e a necessidade de os jovens 

ficarem cada vez mais tempo sozinhos para os responsáveis po-

derem trabalhar fora têm contribuído para esse quadro”, ob-

serva o defensor de menor, Arturo Canalda González.

Eleito em 2006, González destaca o trabalho que vem rea-

das é um problema porque essa “desresponsabilização” au-

menta”, diz ela.

Outra diferença é o tamanho do sistema – o número de jo-

vens atendidos é muito menor do que no Brasil. Um exemplo 

disso é quando a Fiscalia del Menor de Madri, que seria algo 

próximo ao Ministério Público Brasileiro, destaca que o núme-

ro de homicídios praticados por adolescentes vem caindo nos 

últimos três anos, mas relata preocupado que eles chegaram a 

ter “22 casos em um ano”. Esse dado pode ser registrado em 

menos de um mês no Brasil. 

Implantada em 2000, a legislação específica sobre infância 

e juventude na Espanha adota os princípios de proteção inte-

gral previstos por normas internacionais, como a Convenção 

sobre os Direitos da Criança, e tem semelhanças com o Estatu-

to da Criança e do Adolescente (ECA) brasileiro.

“Para os menores de 14 anos que praticam delitos, não há res-

postas punitivas, mas sim de proteção. Os pais podem ser penali-

zados civilmente a pedido das vítimas. Para os maiores de 14 

anos, temos os centros de internação, que são diferentes das ca-

deias, sempre com profissionais multidisciplinares”, explica Fran-

cisco Garcia, que à época trabalhava na área jurídica da infância 

na Espanha. No fim de abril, a área da infância do governo espa-

nhol estava passando por mudanças, com novos gestores assu-

mindo, e sendo transferida de ministério. Após os 18 anos, se o 

adolescente ainda tiver prazo de internação a cumprir, ele é enca-

minhado a um centro de detenção, em local separado dos demais 

presos com idade acima dos 21 anos.

A professora da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São 

Paulo Maria Cristina Vicentin, vencedora na categoria Produção 

de Conhecimento por sua pesquisa com adolescentes em conflito 

com a lei, diz que, por meio do sistema espanhol, é possível fazer 

um atendimento mais singular de cada jovem porque há um maior 

número de medidas socioeducativas previstas na legislação.
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lizando com emissoras de televisão e provedoras de Internet 

para tentar evitar programação com conotação sexual ou vio-

lenta em horário acessível aos jovens. Para a defensora pública 

no Distrito Federal Juliana Leandra Lima, na área da defenso-

ria, o sistema espanhol é diferente do Brasil. Juliana foi a ven-

cedora do prêmio na categoria Acesso à Justiça. Ela destacou 

como positivo o fato de a Espanha evitar “judicializar” os ca-

sos ligados a crianças e adolescentes. Um exemplo disso é que 

o processo de levar uma criança em situação de risco para um 

abrigo pode ser feito por meio administrativo, sem a necessida-

de da Justiça. Porém, a proposta é que essa situação seja tran-

sitória e com o menor período possível.
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guia dE avaliação Para 
conSElHo conSultivo

aPrESEntação

Este documento pretende definir os aspectos gerais da avalia-

ção dos programas, projetos e pesquisas da terceira edição 

do Prêmio Sócio-Educando, a partir da definição dos critérios 

que identifiquem as práticas bem-sucedidas e promissoras a se-

rem premiadas e que podem, portanto, fomentar políticas públi-

cas na área da Justiça Juvenil e do Atendimento Socioeducativo, 

merecedores de especial atenção no cenário brasileiro atual.

Os parâmetros de análise aqui elencados são fruto de discus-

são formulada no primeiro encontro do Conselho Consultivo do 

Prêmio, realizado em Brasília no dia 25 de junho de 2008.

As dimensões avaliativas constantes deste documento repre-

sentam os critérios a serem considerados para a definição de 

uma experiência bem-sucedida e promissora nas cinco catego-

rias existentes: acesso à justiça, execução de medidas socioedu-

cativas em meio aberto, execução de medidas socioeducativas 

em meio fechado, municipalização do atendimento socioeduca-

tivo e produção de conhecimento.

Os parâmetros estabelecidos subsidiam a avaliação de todos 

os candidatos ao Prêmio, tanto na fase de escolha dos finalistas 

como na fase de eleição dos vencedores.

mEtodologia da PrimEira faSE – dEfinição doS finaliStaS

A primeira etapa de seleção dos programas, projetos e pes-
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te na atribuição de nota a cada uma das dimensões avaliativas 

discriminadas neste documento. As notas atribuídas serão con-

tabilizadas (respeitando-se o peso) e originarão uma média 

ponderada do projeto avaliado. 

Complementarmente, ao final do formulário, o conselheiro 

deverá fazer um breve parecer acerca do projeto avaliado e atri-

buirá uma nota pessoal que considera adequada ao todo anali-

sado, que pode ou não coincidir com a média ponderada.

PaSSo 4: 

análiSE colEtiva doS ProJEtoS PElo conSElHo

Todas as avaliações individuais serão entregues à Secretaria 

Executiva do Prêmio, que computará as médias ponderadas de 

cada um dos avaliados e selecionará os 10 (dez) pré-finalistas 

em cada uma das categorias entre os primeiros colocados no 

ranking de notas.

Posteriormente, o Conselho Consultivo reunir-se-á com a tare-

fa de definir 3 (três) finalistas, entre os pré-finalistas, para cada 

uma das categorias da terceira edição do Prêmio Sócio-Educando.

mEtodologia da SEgunda faSE – ElEição doS ganHadorES

PaSSo 5:

viSitaS aoS ProJEtoS PEla comiSSão técnica

Definidos os finalistas, a Comissão Técnica do Prêmio reali-

zará visitas in loco aos projetos selecionados nas categorias Aces-

so à Justiça, Execução de Medidas em Meio Aberto, Execução de 

Medidas em Meio Fechado e Municipalização do Atendimento. 

Em relação aos finalistas da categoria produção de conhecimen-

to, será formada uma comissão específica que emitirá pareceres a 

partir da leitura, na íntegra, do resultado da pesquisa. 

Para a análise in loco, a Comissão Técnica contará com um 

instrumento de avaliação que consiste num roteiro de visitas e 

quisas inscritos é feita pela Secretaria Executiva do Prêmio e 

consiste no seguinte procedimento: 

PaSSo 1: 

triagEm inicial 

A Secretaria Executiva verificará se todos os programas, pro-

jetos e pesquisas inscritos estão adequados ao regulamento do 

Prêmio, isto é, se as informações prestadas estão completas e se 

a documentação enviada está correta. Ainda, atentará para a 

pertinência temática do projeto inscrito. Isso significa que as ins-

crições que não tratarem de temas pertinentes à premiação serão 

imediatamente excluídas da avaliação.

PaSSo 2: 

obtEnção dE informação comPlEmEntar Para a avaliação

Quando houver necessidade, a Secretaria Executiva comple-

mentará o relatório enviado de modo a viabilizar a avaliação do 

projeto pelo Conselho Consultivo. Isso será feito por meio de 

consultas, por telefone, ao responsável pela inscrição. 

A segunda etapa, que consiste na primeira avaliação propria-

mente dita dos projetos, é feita pelo Conselho Consultivo do Prê-

mio Sócio-Educando e deve respeitar os seguintes passos:

PaSSo 3:

análiSE individual doS ProJEtoS PEloS conSElHEiroS 

A Secretaria Executiva enviará o material com as informa-

ções dos programas, projetos ou pesquisas inscritos no Prêmio 

aos membros do Conselho Consultivo, para que possam realizar 

a avaliação. 

Cada projeto inscrito será avaliado por 2 (dois) conselheiros, 

escolhidos, preferencialmente, pela afinidade temática com a ca-

tegoria da inscrição.

A avaliação deverá ser feita em formulário próprio e consis-
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critérioS dE atribuição dE notaS

Todas as dimensões avaliativas devem ser consideradas na 

análise dos projetos e a cada uma delas deve ser atribuída uma 

nota de 0 (zero) a 10 (dez), em números inteiros, atentando para 

os pontos destacados em cada dimensão.

O peso da nota atribuída por dimensão será diferenciado, 

atribuindo-se peso 2 (dois) para as dimensões consideradas es-

truturantes do projeto e peso 1 (um) para as demais.

dimEnSõES avaliativaS daS catEgoriaS 1 a 4

São 11 dimensões avaliativas que devem ser consideradas na 

análise dos programas e projetos inscritos para concorrer ao 

Prêmio nas categorias: acesso à justiça, execução de medidas so-

cioeducativas em meio aberto, execução de medidas socioeduca-

tivas em meio fechado e municipalização do atendimento socio-

educativo. Dentro de cada uma das dimensões propostas, foi 

destacada uma série de pontos que devem ser observados na atri-

buição de nota à dimensão avaliada. 

Ressalta-se que as categorias de inscrição dos projetos e pro-

gramas têm diferentes especificidades que devem ser avaliadas. 

Dessa forma, cabe ao avaliador – a partir dos critérios estabele-

cidos neste Guia – perceber os arranjos pertinentes à categoria 

de inscrição no momento da atribuição de nota de cada uma das 

dimensões avaliativas propostas.

1. garantia dE dirEitoS (PESo 2)

• Consolidação de parcerias para garantir educação, esporte, 

cultura, lazer e saúde.

• Inserção na escolarização formal.

• Inserção em atividades profissionalizantes e inclusão no 

mercado de trabalho.

• Acesso a atividades desportivas com regularidade e 

frequência dentro e fora dos programas de atendimentos.

num questionário, ambos baseados neste Guia e que tem o obje-

tivo de aprofundar a análise dos pontos considerados na dimen-

são avaliativa.

A Comissão Técnica deverá elaborar relatórios detalhados 

das visitas e enviá-los à Secretaria Executiva do Prêmio.

PaSSo 6: 

avaliação colEtiva PEla comiSSão Julgadora

A Secretaria Executiva enviará os relatórios produzidos pela 

Comissão Técnica sobre os 15 finalistas à Comissão Julgadora. 

Esta, coletivamente, vai eleger os ganhadores e as possíveis men-

ções honrosas dessa terceira edição. 

EStrutura da avaliação 

consulta aos inscritos
(Secretaria Executiva)2

avaliação coletiva
(conselho consultivo)4

avaliação final
(comissão Julgadora)6

triagem 
(Secretaria Executiva)1

avaliação individual
(conselho consultivo)3

visitas
(comissão técnica)5



178 179

e ações concretas viabilizadoras do aprimoramento do 

atendimento e da implementação do paradigma da 

proteção integral.

• Inscrição no Conselho de Direitos e diálogo com o conselho 

tutelar.

• Intersetorialidade das políticas públicas.

4. rESPEito ao dEvido ProcESSo lEgal (PESo 2)

• Garantia dos princípios de excepcionalidade, brevidade e 

respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

• Garantia de atendimento jurídico especializado.

• Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato 

infracional.

• Igualdade na relação processual.

• Existência de defesa técnica.

• Garantia de ser ouvido pessoalmente pela autoridade 

competente e de solicitar a presença de pais ou responsável 

em qualquer fase do procedimento.

• Respeito ao interesse superior do adolescente.

• Respeito da opinião do adolescente.

• Garantia de um juízo imparcial.

• Direito à informação sem demora sobre as acusações que 

pesam contra ele(a).

• Direito a decisões rápidas e com a participação dos pais.

5. financiamEnto E SuStEntabilidadE (PESo 2)

• Garantia de fontes estáveis de financiamento.

• Existência de recursos públicos garantidos em orçamento 

público.

• Compartilhamento da responsabilidade de financiamento.

• Estratégias de sustentabilidade a longo prazo.

• Acesso a atividades culturais com regularidade e frequência 

dentro e fora dos programas de atendimentos.

• Acesso a atividades de lazer com regularidade e frequência 

dentro e fora dos programas de atendimento.

• Atenção integral à saúde (na rede pública, 

preferencialmente).

2. ProJEto Político-PEdagógico (PESo 2)

• Respeito à dignidade da pessoa humana.

• Participação ativa dos adolescentes no processo 

socioeducativo.

• Importância de considerar a avaliação do projeto pelo 

próprio adolescente.

• Personalização do atendimento.

• Respeito à individualidade e singularidade do adolescente.

• Existência de Plano Individual de Atendimento (PIA).

• Abordagem metodológica coerente com os princípios da 

Doutrina da Proteção Integral e o contexto em que está 

inserido o adolescente.

• Existência de projeto pedagógico. 

• Práticas institucionalizadas (e não personalistas).

3. articulação com PolíticaS PúblicaS (PESo 2)

• Existência de parcerias e convênios com organizações não-

governamentais e governamentais.

• Participação em Fórum, centros de defesa da criança, 

conselhos municipais, estaduais e nacional.

• Articulação com as políticas básicas, especialmente 

educação e saúde.

• Participação nos processos de planejamento, 

implementação e avaliação da implementação da lei em sua 

comunidade, Estado e União.

• Identificação dos desafios locais, contribuição para o debate 
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• Ações na área da pedagogia e comunicação social.

• Respeito ao contexto cultural do adolescente.

9. gEStão dE rEcurSoS (PESo 1)

• Modelo institucional e participativo de gestão.

• Supervisão e apoio de assessorias externas coordenada 

por especialistas extra-institucionais.

• Manutenção de equipe própria e, na ausência, 

encaminhamento para rede de atendimento.

• Coleta e registro de dados e informações.

• Recursos materiais (capacidade física, salubridade, 

equipamentos e segurança).

• Recursos humanos (atendimento técnico, equipe 

multiprofissional, seleção de profissionais, formação e 

capacitação continuada).

• Existência de mecanismos de avaliação.

10. PotEncial dE rEPlicabilidadE na Política Pública (PESo 1)

• Qualidade do atendimento.

• Sistematização das práticas.

• Possibilidade de outras organizações utilizarem as 

alternativas desenvolvidas.

11. carátEr inovador da iniciativa (PESo 1)

 

dimEnSõES avaliativaS da catEgoria 5

A avaliação dos inscritos na categoria Produção de Conheci-

mento deve ser baseada nas seguintes dimensões de análise:

1. Qualidade acadêmica do trabalho (objetivos, 

metodologia, justificativa, resultados, bibliografia etc.)

2. Qualidade teórica do trabalho

3. Contribuição do trabalho para a formulação de políticas 

públicas

6. atuação Em rEdE (PESo 1)

• Observância do princípio da incompletude institucional.

• Existência de alianças estratégicas.

• Articulação com organizações não-governamentais e 

governamentais, universidades, conselhos de direitos, 

conselhos tutelares, mídia, demais programas 

socioeducativos, órgãos das diferentes políticas públicas e 

das esferas governamentais, movimentos sociais sistema de 

justiça e iniciativa privada

7. abordagEm familiar (PESo 1)

• Procedimentos presentes nas entrevistas, nas visitas 

familiares, na participação dos familiares no processo 

educativo, na formulação de projetos, execução e avaliação 

das ações desenvolvidas. 

• Iniciativas fomentadoras da organização autônoma de mães 

e famílias na avaliação do trabalho com os jovens, 

especialmente no controle das instituições totais, 

procedimentos policiais e do Poder Judiciário.

• Ações eficazes para a reestruturação dos vínculos familiares 

e viabilizadoras de convivência familiar.

8. abordagEm comunitária (PESo 1)

• Existência de mobilização social.

• Participação da comunidade, devendo ser autêntica, 

sistemática e permanente.

• Participação em atividades comunitárias. 

• Acesso aos programas públicos e comunitários.

• Superação de preconceitos e atitudes discriminatórias.

• Processos democráticos e comprometidos com o respeito 

aos direitos humanos.

• Ações que promovam aceitação da comunidade e da 

sociedade.
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Antes de conferir nota às experiências, é necessário verificar 

todos os documentos anexos (fotos, vídeos, áudio etc.), pois 

eles fazem parte de sua avaliação.

 Por fim, ressaltamos que sua análise deverá levar em conta 

o panorama geral dos projetos inscritos para que haja coerên-

cia na atribuição de notas, evitando, assim, que sejam avalia-

dos com maior ou menor rigor.

4. Contribuição do trabalho para o debate sobre 

adolescentes em conflito com a lei

5. Presença da “dimensão pedagógica” da medida

6. Caráter inovador do trabalho

Cada uma dessas dimensões deve ser pontuada de 0 (zero) a 

10 (dez), em números inteiros. Ao final, será feita uma média 

ponderada. O avaliador, posteriormente a um breve parecer, 

deverá atribuir uma nota para o projeto como um todo, que 

pode ou não coincidir com a média ponderada.

conSidEraçõES finaiS

Ao realizar a avaliação de cada programa, projeto e pesqui-

sa, o avaliador deve ter em conta a legislação pertinente ao 

tema (Estatuto da Criança e do Adolescente, Sistema de Aten-

dimento Socioeducativo e normativa internacional – Conven-

ção dos Direitos da Criança, Regras de Beijing, Regras de Riad 

etc.), além das dimensões avaliativas aqui apresentadas. O ple-

no respeito aos Direitos Humanos é fundamental e perpassa 

todas as dimensões de avaliação propostas.

Durante o processo de avaliação, deve-se ter em conta que 

algumas especificidades se apresentam, seja pela propriedade 

da categoria, seja pelo alcance da experiência apresentada. Os 

pontos elencados nas dimensões avaliativas buscam dar contar 

dessas especificidades, entretanto, é possível que alguns deles 

não sejam passíveis de análise de todos os programas, projetos 

e pesquisas inscritos. 

É importante, nesse sentido, que o avaliador procure di-

mensionar o alcance do projeto avaliado de forma a adequar a 

pertinência de cada um dos pontos dentro da dimensão avalia-

tiva, permitindo a atribuição de notas comparáveis numa mes-

ma categoria a projetos ou programas de diferentes qualidades, 

responsabilidades e alcance.




