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Aos adolescentes, pássaros abatidos em pleno vôo.  
Na esperança de serem visíveis.   
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“Sonhos são sinais. Nele pude prever 
O amanhã a saber de concretos ideais. 

Vim para vencer, o dito invencível 
Mesmo com parca esperança 

Num chão ermo, seco que cansa 
Plantei sonho não perecível. 

Lágrima e suor regou a semente insistente 
E com a força quase ausente 

Ouvi trovão, filho de Thor. 
No início, medo e revolta 
Castigo? Tudo em vão? 

Tanta luta pra florir o chão?! 
Era raio e vento que corta. 

Passada a tempestade  
O sol me beijava a face e a do solo sem permissão 

O silêncio era o grito calado de ver no tempo um inimigo velado 
Que se ria revirando a terra da minha intenção. 

Chorei baixo, lágrima escorreu 
o horizonte deserto, o amanhã incerto 
cadê a semente? o sonho? morreu?! 

Eu fiquei... O tempo se foi... 
Mas na minha incerteza 

A fé não secara, jóia de beleza rara 
Me embalava suavizando a aspereza. 

E como que num mistério 
Surgiu no chão um sinal 

era a planta tenra esperada 
que despontava altiva, viva 

trazendo mudança em nova alvorada. 
Entendi então as intempéries do tempo 

o revirar da terra, o trovão, o vento 
surgia uma nova visão. 

O revirar da terra lágrima e suor, solidão, medo, incerteza 
tudo era eu a sentir. 

Assim como o broto que vence a terra 
E em si encerra a essência do fruto. 

Precisei vencer a incerteza 
Sofrer as intempéries, a dúvida , a ilusão, a lágrima, a revolta, a solidão 

Para enfim, criar firmeza. 
E perceber que os estrondos que assombram 

São instrumentos que corroboram 
Para de nós poder florescer 

A flor desejada que o tempo não destrói  a traça não corrói e faz o deserto 
desaparecer.” 

 
 
Alisson Guedes Pessôa. 



RESUMO 
 

 
Esta dissertação investiga uma instituição de atendimento para adolescentes 
infratores, FUNASE – Fundação de Atendimento Sócio Educativo de 
Pernambuco, na cidade de Jaboatão em Pernambuco, em cumprimento ao 
dispositivo legal da Lei 8.069/90, que instituiu o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, responsável pela privação de liberdade desses jovens, 
determinada judicialmente. O debate central da questão, em boa parte deriva-
se da observação do fato social, em exame girar em torno da análise de um 
fator preocupante: o gerenciamento dessas instituições, no que se relaciona ao 
atendimento destes jovens que cometem atos infracionais, observando-se se 
realmente os princípios são adotados, as obrigações são cumpridas e 
permeadas pelo constante processo de fiscalização por parte do Poder 
Judiciário e do Ministério Público, que possuem o papel de zelar pelos direitos 
individuais do adolescente, bem como pelas garantias processuais. O objetivo 
geral volta-se para dimensionar até onde os modelos de ressocialização estão 
adaptados para modelos considerados ideais, na recuperação de adolescentes 
que cometem um ato infracional, observando-se os princípios a serem 
adotados e às obrigações a serem cumpridas, envolvendo a existência ou não 
das garantias dos direitos da criança e do adolescente, como também a gestão 
adequada para um retorno à sociedade. No que diz respeito ao embasamento 
teórico, o eixo do trabalho é interdisciplinar, reunindo várias vertentes de 
pensadores, tanto no plano jurídico como na área de gestão pública. Neste 
sentido são basilares as contribuições de: Amin; Bittencourt; Donizetti; Pereira; 
Saraiva; Cury e Farah; Bresser; Rua e Di Pietro respectivamente. Do ponto 
vista metodológico trata-se de uma pesquisa qualitativa. Possui caráter 
exploratório e descritivo. Entendendo-se como exploratória o fato do SINASE e 
a FUNASE, apesar da normatização das instituições, até onde foi pesquisado 
não se verificou a existência de estudos específicos que abordem a influência 
destas normas, de forma objetiva e estratégica para os gestores. Quanto a 
descrição para além da heteroglossia (narrativa densa e minuciosa), com base 
no pensamento de Peter Burke, também foi necessário fazer uma triangulação 
entre os diálogos dos atores que compõem o cenário deste estudo. É também 
uma pesquisa documental, bibliográfica e de campo, onde foram 
sistematizadas entrevistas. Como resultado, podemos apontar dois escopos: o 
teórico e o prático. No plano teórico observa-se que autores físicos e 
institucionais sinalizam para a complexidade do que é atender um menor 
infrator, gerando a necessidade de estudos bem planejados e executados. No 
plano prático observa-se os avanços na aplicabilidade das medidas 
sócioeducativas, com ressalvas as limitações do Estado, em termos de 
descentralização de unidades, controle e avaliação. Por outro lado, a bem da 
verdade, e com base no título do estudo denota-se, que a gestão do 
adolescente infrator interessa aos agentes públicos, coadunando-se com o seu 
papel de gestor de segurança pública, frente à sociedade civil.          
 
Palavras-chave:  Política de atendimento para adolescente infrator. Medida  

   sócio educativa de internação. Adolescência. 
 

   



ABSTRACT 
 

This paper investigates an institution which provides assistance to juvenile 
delinquents, FUNASE - Social Care Education of Pernambuco, in the city of 
Jaboatão in Pernambuco, in compliance with the legal provisions of Law 
8.069/90, which established the Statute of Children and Adolescents - ECA 
responsible for the deprivation of liberty of these young, determined judicially. 
The central debate of the issue, in large part derives from the observation of 
social fact in question revolve around the analysis of a factor of concern: the 
management of these institutions, as it relates to the care of these young 
people who commit illegal acts, observing if indeed the principles are adopted, 
the obligations are met and influenced by the constant process of review by the 
judiciary and prosecutors, who have the role of protecting the rights of the 
individual adolescent as well as the procedural guarantees. The overall 
objective is to scale back to where the models are adapted for social 
rehabilitation models considered ideal for recovery of adolescents who commit 
a crime, observing the principles to be adopted and the obligations to be met, 
involving the existence or not guarantees of the rights of children and 
adolescents, as well as appropriate management for a return to society. 
Regarding the theoretical approach, the focus of work is interdisciplinary, 
bringing together various strands of thinkers, both legally and in the area of 
public management. In this sense are fundamental contributions to: Amin; 
Bittencourt; Donizetti; Pereira; Saraiva; Cury and Farah; Bresser; Street and Di 
Pietro respectively. Methodological point of view this is a qualitative research. 
Has an exploratory and descriptive. It being understood as exploratory and the 
fact that SINASE and FUNASE, despite the normalization of the institutions, 
even where he was searched there was the existence of specific studies 
addressing the influence of these norms, in an objective and strategic 
managers. As the description beyond the heteroglossia (dense and detailed 
narrative), based on the thought of Peter Burke, was also necessary to make a 
triangulation between the dialogues of the actors in the scenario of the study. It 
is also a desk research, literature and field research, where interviews were 
systematized. As a result, we can point to two scopes: the theoretical and 
practical. In theoretical authors observed that physical and institutional, indicate 
the complexity of what is to attend a juvenile delinquent, creating the need for 
well planned and executed studies. On a practical level there is progress in the 
applicability of socio-educational measures, with caveats the limitations of the 
state of decentralization in terms of units, assessment and control. Moreover, 
for the sake of truth, and based on the title of the study shows is that the 
management of adolescent delinquent interest to public officials, and is in line 
with its role as manager of public safety, to civil society. 
 

 
 
Keywords: Politics of care for adolescent offenders. Measure partner 
                   educational hospitalization. Adolescence. 
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1  INTRODUÇÃO 

   
 Entendemos que o recurso da metáfora pode ser interpretado como uma 

estratégia que o autor de um texto utiliza para conseguir um efeito determinado 

na interpretação do leitor, provocando efeitos semânticos, fonológicos ou 

sintáticos. As grandes metáforas simbolizam uma forma de dizer  o que foge 

das raias do texto comum e assim, comparando-se a própria vida como uma 

grande metáfora, no sentido de que, para entendimento desta, o indivíduo 

precisa experenciar situações e senti-las de forma profunda e intensa.    

  

 Decidimos, então, usarmos no próximo parágrafo uma forma metafórica 

para explicar o início do nosso estudo, voltado para um ciclo de vida de difícil 

explicação na  teoria e  na prática: - a passagem de uma criança  para a vida 

adulta. Esta passagem se traduz no período denominado: adolecência, mas 

com um nuance, que requer de qualquer pesquisador um debruçar detalhado 

sob vários aspectos que desafiam o dia a dia daqueles que militam por 

respostas a planejamentos eficientes e eficazes, no sentido do amparo não 

apenas a um adolescente, mas, especificamente, a um ser, que, nesta 

condição, comete um ato infrator à sociedade. Quem se interessa por esse 

adolescente, de maneira real e absoluta? Vejamos, abaixo, uma passagem que 

qualquer semelhança pode ser comparada à dura realidade.                  

 

 Era uma vez um menino, que jogando bola na rua, chuta-a com força em 

sentido contrário, que vai direto à vidraça da janela da vizinha, que em 

estilhaços cai pedaço a pedaço para todos os lados. Inicialmente parece uma 

cena que ocorre nas grandes periferias minuto após minuto. O som produzido 

pela quebra do vidro da janela não é isolado, une-se aos gritos dos colegas 

que jogam no campo e, finalmente, ressoa o mais alto e sonoro, o da “dona” da 

casa – a vizinha, que, freneticamente, perguntará de maneira aguda: quem fez 

isto? Se naquele momento um observador tem a oportunidade de enquadrar 

fotograficamente a cena poderá aumentar o zoom de sua máquina para o 

menino “infrator”, que, de olhos esbugalhados, não consegue traduzir as 

batidas de seu pequeno coração, mas estampa na fisionomia de seu rosto o 



resultado de um verdadeiro julgamento. Neste momento, instaura-se o primeiro 

julgamento ao qual será submetido no seu imaginário e no daqueles que ali 

estão presentes. A sociedade é implacável: culpado e aplique-se o castigo! 

  

 A partir daí, esse menino vai crescendo e a cada ato “infracional” vai 

caminhando e desenhando o seu destino, que, na adolescência, sem 

identidade e sem reconhecimento, continua e continuará sendo julgado pelos 

seus “erros”, que poderiam ser, talvez, a busca de si mesmo, subindo um 

telhado, falando mais alto em locais “não apropriados” determinado pela 

sociedade (fale baixo rapaz! Não seja mal educado! ou nossa, que menino mal 

educado!). É assim que começa a carreira rumo às grades invisíveis 

determinadas pelo social ao indivíduo adolescente, que, daí por diante, são 

pequenos saltos e ensaios de encarceramentos não só do mundo externo, mas 

dele mesmo. Difícil este jovem, que tão rapidamente passou pelo julgamento 

de uma vizinha, de forma imaginária, deixar de caminhar para o 

encarceramento real. E talvez nunca tenha a chance de se perguntar: quem me 

roubou de mim? Sendo mais fácil e rápido roubar as coisas dos outros, logo os 

Sistemas Familiares, Religiosos ou Estatais deverão aprisionar o pássaro 

infrator. Veredicto final: prisão, grades e futuros cárceres. Quem se 

preocupará? Foi decretada a ordem, a desordem. Não há chance para 

questionamentos. Na praticidade do dia a dia, o veredito é sempre esse: 

Fulano de tal, cela X (ou quarto da esquerda), número Y … 

 

 A sociedade contemporânea é marcada por múltiplas e rápidas 

transformações. Paradoxalmente estamos na era dos extremos, enquanto se 

fala em inclusão, pratica-se a exclusão do indivíduo. A sociedade do 

espetáculo já não conceitua, ao contrário, provoca desmanches, que, ao longo 

do tempo, talvez consigamos respostas para a multiplicidade de 

comportamentos e pensamentos presentes na sociedade. Os estudos sobre os 

quadros sociais, econômicos não são dos mais alentadores para o globo 

terrestre. O indivíduo se despersonaliza na arena do consumo. São seres 

carentes de marcas ou grifes, formatando-se ou idealizando-se um corpo 

perfeito, uma vida perfeita, que para se atingir uma meta nada importa só e 

unicamente a forma, tornado-se assim o conteúdo um vácuo, um nada. Nessa 



esteira, quase que niilista, encontram-se os jovens. Que jovem é este que se 

esconde por trás de chavões e hábitos doentios, envolvendo o consumo não só 

de grifes, mas de álcool, drogas e valores distanciados dos traçados aos que a 

geração dos nossos pais direcionava? Na atualidade nos arriscamos a admitir 

que os pais atuais não estão preparados para serem verdadeiros genitores e, 

consequentemente, geram filhos que também não estão preparados para um 

discernimento entre costumes que nos chocam. Neste contexto também surge 

uma palavra que não é mais nenhuma surpresa por ouvirmos constantemente: 

infração. 

  

 O jovem mencionado é um dos segmentos da sociedade mais apontado 

como culpado. Em um momento histórico que considera uma criança como um 

monstro e que, lamentavelmente, fecha os vidros do carro com medo de 

receber um tiro, ou muda de calçada para não se esbarrar com estes 

“pequenos” que incomodam. Mas quem tem o direito de açoitar quem? Diante 

de tamanha “crueldade”, a pergunta que os pais frequentemente se fazem – 

onde erramos na educação dos nossos filhos? abre uma perspectiva de 

reflexão. E esta mesma sociedade, perdida no labirinto histórico da pós 

modernidade, rotula, como tantos outros seres, os jovens que praticam delitos 

como “menores infratores”.  

  

 Surge naturalmente a reflexão para quem deve “cuidar” deste “tipo” de 

jovem. A família sem estrutura transfere para o Estado o papel de manter a 

ordem em concorrência em nome do bem estar da sociedade. Entendemos que 

se trata de um assunto no qual vários atores estão envolvidos, mas nosso 

caso, enquanto profissional do Direito e já com um trabalho de quatro anos que 

nos permitiu uma convivência junto a estes jovens, nos cabe, como cidadãos, 

pessoa e pesquisadores, um debruçar sobre as possibilidades para reinserção 

deste jovens na sociedade. Vislumbramos um planejamento, por parte de uma 

cultura organizacional, que se proponha a resolver, de forma ideal, a questão 

do adolescente infrator. Assim, a experiência vivida nas Unidades de 

Internação de adolescente infrator do CERAD/ PARATIBE, e depois CASE/ 

ABREU E LIMA, em contraponto com a Unidade CASE/ JABOATÂO trouxe a 

possibilidade de discutir o modelo de gestão que, hoje é considerado como 



modelo ideal para o Estado de Pernambuco, determinado na lei e na nova 

proposta surgida através do SINASE. 

 

      Contextualizar o menor brasileiro na realidade de infrator, no nosso 

entendimento, é complexo devido à multiplicidade de atores, que estão 

envolvidos na ação organizacional do Estado: atores jovens, em franco 

desenvolvimento existencial de formação identitária, no seio de uma sociedade 

contemporânea em crise, e a família deste ser que pode ou não existir, já que 

esta família, por muitos anos, foi rotulada como célula mater da sociedade.  

 

 O objetivo desse estudo, de forma geral, é dimensionar até onde os 

modelos de ressocialização estão adaptados, para os parâmetros considerados 

ideais, à recuperação de adolescentes que cometem ato infracional, 

observando-se os princípios a serem adotados e as obrigações a serem 

cumpridas, envolvendo a existência ou não das garantias dos direitos da 

criança e do adolescente, como também a gestão adequada para um retorno à 

sociedade. Cabe, portanto, se elaborar uma breve reflexão sobre o conceito de 

criança e adolescente, através de uma rápida abordagem histórica e 

interdisciplinar. 

 

 Apesar do grande esforço da Medicina, Psicologia e Pedagogia no 

sentido de demonstrar que o bebê – e mesmo a criança- não é um adulto em 

miniatura, a grande verdade é que, com frequência, cobramos atitudes e 

comportamentos incompatíveis ainda com o seu desenvolvimento (PEREIRA, 

1996). O limite que determina quando finda a infância e começa a adolescência 

tem sido um desafio para ciência. 

 

 Segundo Kramer (1982), entende-se criança como oposição ao adulto: 

visão essa estabelecida pela falta de idade ou de maturidade e de adequada 

integração social. Ao se realizar o corte com base no critério de idade, procura-

se identificar certas regularidades de comportamento que caracterizam a 

criança como tal.    

 



 A adolescência é vista como fase de formação da personalidade. Para a 

construção dessa identidade concorrem fatores familiares, educacionais, 

sociais, econômicos e genéticos com profundos reflexos no seu 

comportamento como futuros adultos. Nesta fase, ocorrendo omissão por parte 

da família, sociedade e Estado, podemos entregar esse jovem à marginalidade. 

 

 Em relação ao desenvolvimento estrutural deste estudo, neste trabalho 

sugere-se o esculpir de um construto teórico voltado para um capítulo inicial, 

oferecendo-se um rápido detalhar do significado da adolescência com suas 

singularidades. A título de esclarecimento, e pelas leituras promovidas pela 

autora do trabalho, enaltecemos que, além dessas singularidades se voltarem 

para aspectos de ordem biológica, psíquica e social, entendemos que cada 

estudioso dessas áreas, citadas nesses três aspectos, se comportam em 

interpretar, na sutileza do adolescente, a sua força genuína de ser. No nosso 

caso, tratamos do conceito, e em específico do termo adolescer, que nos 

permite um vôo rasante sobre a questão para o encaminhamento da descrição 

do adolescente, inserido na sociedade, na qualidade de infrator.  

 

     Em seguida, tratamos de expor a origem das unidades de privação de 

liberdade do adolescente, promovendo-se então um resgate histórico de alguns 

pontos de partida do cercear da liberdade de um ser que, paradoxalmente, 

começa a desabrochar para este sentimento de liberto. A humanidade parece 

não ter “escutado” bem este ator social, mantendo-o em cárcere privado, desde 

os primórdios dos tempos, que, aqui, são demonstrados não apenas 

historicamente, mas também geograficamente. 

 
No próximo capítulo, expomos as medidas sócioeducativas de internação, 

englobando dois olhares: o aspecto sócio educativo e a internação em si. Neste último 

oferecendo-se a participação de itens e determinações oriundas do texto promulgado 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, visto como relativo avanço para este 

século na relação de tratamento para adolescentes infratores. 

 

Como foco capitular na relação Estatal e adolescente, trazemos, no capítulo 

subseqüente, a gestão e a política de atendimento sócio-educativa de internação com 



base no ECA, como forma de detalhamento dessa gestão, englobando focos 

estruturais na base do atendimento na lógica de descentralização de gestão. Com a 

exposição do próximo capítulo, detalhamos o SINASE – SISTEMA NACIONAL DE 

ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO, como ponto de planejamento ideal para 

atendimento a adolescentes infratores , emanado do Estado, cuja idéia principal é 

desenvolver um plano modelo ideal para o atendimento e tratamento dos jovens 

privados de liberdade, seguindo a tendência  de gestão aplicada no contemporâneo, 

envolvendo o aspecto da atuação de vários profissionais, consolidando assim as 

esferas inter e transdisciplinar.  

 

Após o construto teórico elementar e esclarecedor da trajetória dos diversos 

contextos que o jovem infrator brasileiro está recebendo, apresentamos a práxis do 

estudo, cuja metodologia se pautou na adoção de questionários, embasados no 

modelo do SINASE e na aplicabilidade no lócus da Unidade de Jaboatão dos 

Guararapes. A escolha dessa unidade se voltou para a questão de se aproximar do 

modelo do SINASE e daí a possibilidade hipotética de se observar a (in) eficácia das 

estratégias do Sistema.  

 

Apresentados os resultados que revelam a visão dos adolescentes e das 

lideranças da Unidade de Jaboatão, partimos para as Considerações finais que 

englobam a análise teórica e prática do resultado da aplicação, na Unidade estudada, 

da medida socioeducativa de internação, nos conferindo indícios de que a mesma, 

apesar das limitações percebidas, apresenta-se com resultados considerados 

satisfatórios perante os indicadores do SINASE, abrindo possibilidade de 

aperfeiçoamento para construção de um modelo ideal.  

 

 
 
 
2   A SINGULARIDADE DA ADOLESCÊNCIA 
 
2.1 Conceito de Adolescente 
 



Ao concebermos a idéia para localizar o conceito de adolescente 

registramos, inicialmente, que a nossa explanação trata-se do olhar, em linhas 

gerais, sob vários aspectos da fase desse indivíduo que se permeia num 

caminho configurado por um grande ciclo da vida: a infância, a adolescência, o 

adulto e o idoso. A bem da verdade, esclarecemos, que não seria possível a 

instalação de um debate como o nosso, no sentido da investigação de um 

modelo de ressocilazação, se o ponto de partida não envolvesse a tentativa da 

exposição deste momento da vida do indivíduo ser explorado pela literatura, 

como especial por razões das peculiaridades das etapas do desenvolvimento 

do ser humano. Desta forma, no nosso entendimento, partimos para 

considerações que levam o leitor desse trabalho dissertativo a se situar, na 

questão do sujeito adolescente, enquanto indivíduo biopsicossocial. São 

complexas sutilezas que envolvem este ser em estado de mutação. Afinal, o 

que é ser um adolescente e quais os pontos que permitem a passagem de um 

ser adolescente para adulto? Vejamos na lente de algumas perspectivas 

epistemológicas em vários ramos do conhecimento.  

 

Á luz da psicologia, com visão contemporânea do olhar de Coimbra, 

Bocco e Nascimento (2005), se concentra no adolescente com um lado 

subjetivo, voltando-se para a perspectiva de que cada ser deve traçar nesta 

fase seu sucesso ou fracasso. Seria uma lógica desenvolvimentista, no que se 

refere ao capitalismo de forma pontuada para este ser. Vejamos a percepção 

das psicólogas neste sentido:  

Se, por um lado, a lógica desenvolvimentista quer fazer 
acreditar em uma etapa homogênea e universal para todos os 
sujeitos, a chamada adolescência, a lógica individualista e 
culpabilizante da subjetivação capitalística vai dizer que o 
modo como cada um enfrenta e resolve tal fase será 
determinado pelo próprio indivíduo e por sua capacidade, ou 
falta dela, para lidar com as questões de seu desenvolvimento. 
É o modo de ser indivíduo intensificado pelo neoliberalismo, no 
qual predomina a figura do self made man: qualidades e 
defeitos, méritos e fracassos são atribuídos aos indivíduos 
como sendo inerentes à sua natureza. Vir a ser um adulto 
maduro, estável e integrante do mundo do trabalho ou vir a ser 
um desempregado sem família nem rede social dependeria 
exclusivamente de cada um e de suas competências 
individuais. […] Podemos observar que o conceito de 
adolescência se acopla perfeitamente à lógica capitalística de 



duas maneiras. Primeiramente, por sua rentabilidade, visto que 
o negócio não se restringe apenas aos profissionais 
especializados, havendo todo um comércio que sobrevive à 
custa da adolescência, produzindo roupas, revistas, músicas e 
alimentos entre outros. Em segundo lugar, por sua força ao 
mesmo tempo massificante (etapa universal, a-histórica e 
homogênea para todos) e individualizante (a forma como cada 
um passa por tal etapa e como dela emerge depende dos 
méritos de cada sujeito). 

Desta forma, é visível o binômio subjetivo e objetivo da forma de 

enquadrar, no contemporâneo, um adolescente.    
 

O ambiente sócio histórico, a visão conceitual do adolescente aqui é 

retocada, dando continuidade a nossa proposta de focarmos esta visão, 

partindo da visão de Erickson (1976). Na perspectiva deste pensador, houve a 

necessidade da institucionalização da adolescência, concebendo-a a partir do 

conceito de moratória, considerando-a como uma fase especial no processo de 

desenvolvimento, na qual a confusão de papéis, as dificuldades para 

estabelecer uma identidade própria a marcavam como um modo de vida entre 

a infância e a vida adulta, iniciando-se a partir de concepções com a do autor 

que a adolescência não seria apenas um momento de evolução natural do ser 

humano, mas algo mais “especial ocorria no hiato criança – adulto. 

 

Na abordagem sócio histórica existe uma negação da naturalidade do 

crescimento do ser. Observa-se, nesta corrente, elos entre o que ocorreu no 

contexto daquela criança, que já não é mais criança e ao mesmo tempo não se 

enquadra como adulto. Vejamos a visão de Bock (2004, p. 40): 

A abordagem sócio-histórica, ao estudar a adolescência, não 
faz a pergunta "o que é a adolescência", mas "como se 
constituiu historicamente este período do desenvolvimento". 
Isso porque, para essa abordagem, só é possível compreender 
qualquer fato a partir da sua inserção na totalidade, na qual 
esse fato foi produzido, totalidade essa que o constitui e lhe dá 
sentido. Responder o que é a adolescência implica buscar 
compreender sua gênese histórica e seu desenvolvimento. […]. 
A adolescência foi criada pelo homem. Fatos sociais vão 
surgindo nas relações sociais e na vida material dos homens; 
vai se destacando como um fenômeno social e vai 
apresentando suas repercussões psicológicas; vai sendo 
construído um significado social para esses fatos que vão 
acontecendo e, em um processo histórico, vai surgindo na 



sociedade moderna, ocidental, a adolescência. Construída 
como fato social e como significado, a adolescência torna-se 
uma possibilidade para os jovens (e para os não-jovens), uma 
forma de identidade social. Para compreender a adolescência é 
preciso, então, que retomemos seu processo social, para 
depois compreendê-la na forma como acontece para os jovens. 

 Entendemos que a visão histórico social do adolescente permite uma 

questão quase que primordial na historicidade do ser: a construção da sua 

identidade.   

 

 Cury (2007, p.14) evidencia, de forma prática, a historicidade 

adolescente, enfatizando que no mundo contemporâneo organizações de porte 

como a ONU reconhecem a necessidade de estudos profundos sobre uma 

parte da sociedade, que num próximo futuro deverá ser a condutora do mundo. 

Trata-se de falar estatisticamente de 40% da população mundial formada por 

jovens.  Este é um dado considerável e que, a nosso ver, se reafirma pela 

leitura do autor: 

 
Há uma clara tendência mundial, reconhecida pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização Ibero-
americana da Juventude (OIJ), da necessidade de prever nas 
políticas voltadas para a juventude um aumento da 
produtividade, garantindo oportunidades por meio do acesso à 
educação, à qualificação profissional e à cidadania. A parceria 
com estados e municípios e sociedade civil organizada 
possibilita, em uma maior amplitude, utilizar as capacidades 
dos jovens e ofertar serviços que garantam a satisfação das 
necessidades básicas e condições necessárias para enfrentar 
todos os desafios. Nesse sentido, governo federal elabora a 
parceria com a OIJ na formação de gestores e na troca de 
experiências com outros países que investem em políticas 
públicas de juventude. 

   

 Apesar da complexidade do tema juventude ser extensa, é notável 

reconhecer que os pesquisadores não se furtam de estudos contínuos, visando 

um maior aprofundamento para um melhor entendimento do que ocorre neste 

tempo de vida. A pesquisadora catarinense Irani Maas Marques, em 2008, 

escreveu uma dissertação cujo título bastante sugestivo descreve como a 

sociedade, na questão do educar a partir dos próprios professores, considera o 

jovem. De forma incisiva, intitula seu trabalho como: “Por que se incomodar? 

tem que ficar quieto mesmo! um estudo em representações sociais sobre o 



silenciamento na escola”. Desta maneira, a Mestra aponta uma manifestação 

do adulto para com o jovem pela prática castradora e cruel do silenciamento, 

que é uma das formas de poder operacionalizadas de forma brutal, pois se não 

é possível a prática do falar, não se chega a materialização da interação e do 

crescimento em qualquer âmbito de um ser, existencialmente falando. São 

palavras da autora em sua Dissertação inspirada no pensamento Foucaultiano. 

 
A escola, como sociedade disciplinar, atualmente, é um espaço 
de controle de massas por ter deixado de ser um espaço onde 
poucos permaneciam por dois ou três anos. Esse sistema de 
controle de massas se instala, hoje, e permanece pela vida do 
sujeito, por nove anos de escolaridade, obrigatoriamente, ou 
mais, além de estar presente também no trabalho, no sistema 
de informações e comunicações do dia a dia. Neste sentido, a 
disciplina, é conseqüência das relações de poder que, aos 
poucos vão construindo as crianças como alunos submissos, 
dóceis, e para tanto, destacam-se diferentes tipos de práticas 
escolares. 
 

 Associa-se, nesta perspectiva, um fator bastante preocupante: a 

docilidade de um jovem pautada por normas, regras coercitivas, planejamentos 

dissociados da participação dos alunos, que se submetem a um jogo de regras 

pré-meditadas.   
 

 Na relação dos efeitos causados por um sistema austero ou 

acompanhado de medidas repressoras, procuramos observar e entender um 

estudo balizado na visão de Fontane, Campos e Misitu (1992), oferecendo 

resultados com base na abordagem quantitativa, onde foram aplicados 

simultaneamente três testes com questões voltadas para a tentativa do 

entendimento de como o adolescente se vê ou, mais especificamente, como 

estes constroem um conceito de si próprios, partindo da instituição família. O 

resultado, em síntese, é pautado no paralelo de duas variáveis construídas na 

percepção de famílias com a característica de educação autoritária e famílias 

com a característica de apoiantes. O resultado final demonstra que essas 

famílias exercem um papel mais incisivo na construção da imagem do 

adolescente de si próprio, indicando, assim, que a relação de ajuda e 

compreensão por parte dos pais influencia predominantemente na construção 

de um adolescente mais centrado e capaz de enfrentar a transformação ou 



passagem de criança para adulto de forma mais equilibrada.  Corrobora-se tal 

déia na questão voltada para a auto percepção do corpo em relação à prática 

de esportes. A exemplo disso, o estudo de Faria (2005, p. 368) que nos 

oferece, na sua conclusão, uma percepção da significação deste “estilo” de 

crescer, quando neste momento de vida o corpo é observado pelo próprio 

adolescente e pela sociedade. Afirma a psicóloga que: 

 
A promoção de análises diversificadas das situações de 
realização, fazendo apelo a explicações multideterminadas 
para os sucessos e para os fracassos, pode facilitar os 
sentimentos de autocontrole e de auto-eficácia, permitindo ao 
indivíduo perceber-se como autor e agente do processo de 
construção da aprendizagem, em vez de mero espectador, 
fruto das circunstâncias: quanto maior for o envolvimento dos 
sujeitos nos processos de aprendizagem que ocorrem em 
qualquer contexto, maior será a probabilidade de retirarem 
reforço positivo da sua realização, maior será a sua capacidade 
de auto-análise e de análise do processo de aprendizagem e 
maior será o seu sentimento de competência pessoal e de 
autonomia 
 

 Salienta-se que a autora acima mencionada foca seu estudo na visão de 

que o processo é um momento necessário para compreensão do corpo do 

adolescente pela prática de exercícios físicos.   

             

  Os militantes que trabalham na seara do desenvolvimento de 

adolescentes adotam posturas que incitam a prática de exercícios físicos como 

um forte aliado para a formação de um adolescente que interage consigo 

mesmo e com a sociedade, porém, vários fatores concorrem para que este 

mesmo adolescente enverede por caminhos conflitantes e considerados, em 

alguns casos, uma “ida sem volta”.  

 

 Estamos nos referindo ao caminho da opção pelo uso da droga como 

objeto de fuga ou anestésico, como solução para as dores do sofrimento do 

processo de crescimento enquanto ser. A bem da verdade registramos ser este 

um dos maiores problemas que, atualmente a sociedade de consumo enfrenta. 

No nosso entendimento, cada “viagem” que um adolescente se permite pelo 

uso da droga ilícita impossibilita este ser de “ser” o que realmente e 

potencialmente ele poderia e de descobrir os encantos existentes na passagem 



de criança para adulto. O assunto é profundo, fugindo das raias de discussão 

desse estudo, mas não nos furtamos de comentá-lo. Pois, conforme discorrido 

inicialmente, nosso entendimento se volta para um adolescente contemporâneo 

cercado de valores que enfatizam também a forma corporal externa e não 

apenas o conteúdo interno. Apresentamos a visão de duas pesquisadoras do 

Rio de Janeiro no que diz respeito aos fatores de risco e de proteção para o 

uso de drogas na adolescência. Estudiosas de um Núcleo de Estudos e 

Pesquisa em Atenção ao uso de Drogas na UERJ- Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro e do Centro Latino-Americano de Estudos da Violência e Saúde 

da Fiocruz:  Scheker e  Minayo (2005).  Observemos alguns pontos tratados 

pelas estudiosas no assunto:  

 
Fumar, beber, dirigir perigosamente ou exercer atividade 
sexual precocemente podem ser atitudes tomadas pelo jovem 
visando a ser aceito e respeitado pelos pares; conseguir 
autonomia em relação aos pais; repudiar normas e valores da 
autoridade convencional; lidar com ansiedade, frustração e 
antecipação do fracasso; afirmação rumo à maturidade e à 
transição da infância para um status mais adulto. Não há nada 
de perverso, irracional ou psicopatológico nesses objetivos: 
eles são característicos do desenvolvimento psicossocial. A 
campanha "diga não às drogas", por não oferecer alternativas à 
promoção de comportamentos saudáveis, revela-se 
moralmente cínica e teoricamente contraditória, na medida em 
que omite as normas sociais que favorecem o uso de drogas. 
[…] Um programa compreensivo e voltado à promoção da 
saúde precisa entender essa quase inevitabilidade com a qual 
convive o ser humano de buscar algum tipo de prazer em 
substâncias que produzem algum tipo de sensação. E entender 
também que a prevenção do abuso de drogas é sinônimo de 
vida saudável, empreendimento tão importante para os jovens 
que deve incluir a família, a escola, o grupo de pares, a 
comunidade e a mídia. Tal abordagem requer uma difícil, mas 
factível articulação dos serviços social, educacional e de 
saúde, numa visão multidisciplinar e como responsabilidade, 
também, da sociedade. O "combate às drogas", termo 
militarista proveniente da ideologia americana e, na maioria das 
vezes, único e obsessivo foco da ação, não deveria prevalecer. 
Promover um crescimento e desenvolvimento saudáveis, maior 
igualdade social e de oportunidades, atuar contra a pobreza e o 
racismo, voltar-se para o desenvolvimento do protagonismo 
juvenil são propostas que convergem para o cumprimento do 
ECA e a favor da democracia. 

 



 A droga é vista e trabalhada sobre a sua manifestação de acordo com o 

tipo da droga que o usuário utiliza, ou seja, da maconha ao uso de cocaína, os 

passos são próximos ou largos, dependendo da subjetividade de cada ser. 

Baptista (2006), no livro Adolescência e drogas: a escuta dos dependentes, 

esclarece que quanto maior for o grau de uso de cocaína, a exemplo, mais 

difícil é o nível de integração entre conciliação de trabalho, amizades e lazer.  

  Naturalmente o uso contínuo de drogas por adolescentes enseja um ato 

que, em princípio, pode ser visto como fruto do uso indiscriminado da droga 

ilícita: a violência. Como interpretar um ato de violência que é desencadeado 

por várias razões de um ser que ainda não se descobriu e que por 

intermediações de vários atores sociais são “direcionados” para caminhos e 

(des) caminhos?  

 

  Observamos a visão de Puthin (2009), que, em sua Dissertação de 

Mestrado, explana que, desde a era Medieval até a presente data, uma espécie 

de avanço de debates sobre a forma de se dar encaminhamentos a situações 

que envolvem o adolescente ou a criança que comete atos violentos contra o 

bem estar social. A autora se pauta na questão do âmbito nacional, na criação 

do Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA como uma ferramenta de 

avanço no Brasil:  
Na esteira de outras Leis contemporâneas e também 
inspiradas no desejo de cidadania da Constituição de 1988, o 
ECA abre amplos espaços para a Psicologia assumir 
responsabilidades e compromissos diferenciados. Ao invés de 
prescrever comportamentos e ditar modos de ser, através de 
padrões e escalas, podemos escolher refletir criticamente 
sobre as práticas sociais, discutir solidariamente os processos 
de produção do sofrimento psíquico e assumir continuamente a 
posição igualitária de participantes da construção de políticas 
sociais que contemplem a produção de espaços dialógicos e, 
por consequência, igualitários, solidários e fraternos. 
 

       A título complementar de informações, envolvendo o parágrafo anterior, 

o ECA foi aprovado em 13 de julho de 1990, assinado pelo presidente, na 

época, Fernando Collor, promulgando no seu artigo 3o e 4o respectivamente: 

 
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 



proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, 
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 
de dignidade. […] É dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 
1990).   

 

 Observa-se que o Estado materializa e, consequentemente, emana, 

neste tempo, uma lei que considera um ser que para uma fatia da sociedade 

brasileira inexiste, por não ter, sequer, uma faixa de idade que permita uma 

identidade própria. Esta frase citada anteriormente não procede aos olhos da 

autora deste trabalho dissertativo, pelo fato das tendências teóricas e práticas 

apontarem claramente para estudos que vêm no adolescente um indivíduo com 

uma responsabilidade de gerenciar um país, em cuja sociedade ele está 

inserido e deverá ser naturalmente o herdeiro do futuro do Brasil. Torna-se 

então inquestionável a necessidade da derrubada de rótulos como 

“aborrecentes”, caracterizado por uma definição confortável daquilo que 

enquadramos de um ser que deve ser inserido e não excluído da esfera social. 

No subtópico a seguir tratamos de expor um pouco o termo característico da 

passagem de criança para adolescente, envolvendo o que se determinou por 

um período crítico e necessário para a adolescência: o adolescer.        
 

 
 
 
 
 
2.2 O adolescer 

 
Adolescer caracteriza-se por um processo que ocorrendo não de forma 

objetiva, mas subjetiva, participando deste processo a família, o Estado e 

outras instituições que, paradoxalmente a um crescimento subjetivo, 



determinam regras e normas. Daí entendermos que o termo adolescer é 

múltiplo e foi criado na tentativa de explicar materialmente com uma palavra o 

que explanamos no tópico sobre o conceito de adolescente. Este sub-item, 

demonstra rapidamente que o termo adolescer é traduzido principalmente 

pelas características sutis do ser adolescente.   

 

É no adolescer que a puberdade se manifesta, o corpo e a imagem 

corporal se modificam, é quando fantasias passam a ser trabalhadas no 

universo do adolescente e uma série de impulsos e possibilidades se impõe, 

afetando o seu comportamento. É, também, um período em que as 

transformações físico-biológicas da puberdade associam-se àquelas de 

âmbito psico-socio-cultural, resultando na formação de um novo ser. Tais 

mudanças refletem de forma brusca nas relações do adolescente consigo 

mesmo, com sua nova imagem, com seu meio e com seus pares (ARAÚJO; 

MORES; ANTUNES, 2004). 

 

 O trabalho de Resta e Motta (2007) considera, assim como o de outros 

estudiosos, o adolescer como um momento complexo. Em artigo científico, os 

autores demonstraram a experiência de abordar adolescentes sobre o termo 

adolescer, onde se concluiu que:  
 

Quando […] se falou em processo de adolescer, em 
percepções sobre a adolescência foi possível destacar a 
diversidade de compreensões que passaram pela noção de 
falta de diálogo, vulnerabilidade, instabilidade de sentimentos e 
a questão de não ser mais criança nem ser adulto.Em cada 
uma delas, residem significados atribuídos de acordo com as 
vivências das pessoas, que representam muitas situações de 
suas histórias, compartilhadas com o grupo. 

 
 O próximo capítulo oferece um breve histórico sobre a origem das 

Unidades de internação na lógica Estatal.  

3 ORIGEM DAS UNIDADES DE PRIVAÇÃO DE       
LIBERDADE DO ADOLESCENTE 
 
3.1 Origens da privação de liberdade 
 

CAPÍTULO – ORIGEM DAS UNIDADES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DE  



A privação da liberdade surge desde os primórdios da nossa história. O 

cárcere e a prisão são as formas encontradas pela humanidade para privar a 

pessoa de ir e vir, retirando toda sua liberdade, excluindo-a do seio da 

sociedade em nome, em alguns momentos da nossa história, de uma relação 

de poder ou de determinações de normas sociais. 

 

  Tudo começa através das relações de vingança dos indivíduos que 

implicou em violentas batalhas campestres que acarretavam a extinção de um 

deles. A lei de talião, tão conhecida como “dente por dente, olho por olho”, quer 

dizer tal qual, consistia em impor ao delinquente um sofrimento igual ao que 

tinha promovido, preocupando-se com a justa retribuição, sendo considerada a 

forma mais racional de vingança. (BITENCOURT, 2001). 

 

A vingança divina, outra fase vivida, é entendida como repressão dos 

deuses e satisfação da divindade ofendida pelo crime, punição muito rigorosa, 

com crueldade, relacionando à grandeza do Deus ofendido. As civilizações do 

Oriente Antigo, como Egito, Índia e Israel, adotaram tal medida (NUNES, 2005). 

 

Não se pode deixar de mencionar a vingança pública, esta ligada a 

autoridade pública, sendo ele um príncipe ou soberano, como forma de manter 

ou proteger qualquer forma de autoridade através da intimidação e terror. 

Neste formato, empregavam-se as torturas, penas cruéis e aplicação 

permanente da pena de morte. (FOUCAULT, 2009) 

 

Para Platão, no livro nono de As leis, existiu três tipos de prisão: “uma na 

praça do mercado, que servia de custódia; outra, denominada sofonisterium, 

situada dentro da cidade, que servia de correção, e uma terceira destinada ao 

suplício, que, com o fim de amedrontar, deveria constituir-se em lugar deserto e 

sombrio, o mais distante possível da cidade” (BITENCOURT, 2001). 

 

Não seria mais o ofendido ou o sacerdote responsável pela punição e sim 

o Estado, utilizando-se do nome de Deus e do seu para cometer as mais 

bárbaras penas. Vale ressaltar que foi a partir desta forma de repreender o 

indivíduo que começamos a observar o “direito de punir” do Estado nas normas 



atuais através do jus puniendi. Ocorrendo grande avanço para época diante 

das formas anteriores de punição. (NUNES, 2005) 

  

O cárcere era a palavra usada para designar masmorras, subterrâneos ou 

torres, onde os indivíduos permaneciam em verdadeiros amontoados humanos.  

(Muakad, 1998) É a primeira forma de privação de liberdade, a qual detinha a 

função de retenção provisória do sujeito até que sobreviesse um julgamento ou 

aplicação de uma punição, que, invariavelmente, vinha em forma de castigos 

corporais, pena de morte, açoites, desterro e galés (NUNES, 2005).  Eram 

também uma espécie de ante-sala de suplícios, as masmorras das casas 

consistoriais e as câmaras de torturas estavam uma ao lado das outras e 

mantinham os presos até entregá-los ao Monte das Orcas ou às Pedras dos 

Corvos, abandonando, amiúde, mortos que haviam sucumbido à tortura ou à 

febre do cárcere (BITENCOURT, 2001). 

 

A Igreja, na Idade Média, foi precursora na aplicação da prisão como 

forma de castigo, punição àqueles que descumprissem seus dogmas, 

recolhendo os monges rebeldes ou infratores a celas individuais, em 

“penitências”, chamadas de penitenciários, onde ficavam reclusos em orações 

e reflexões para entender seus pecados, não voltando a cometê-los, 

depurando seu espírito através da solidão e sofrimento. (NUNES, 2005) 

 

A privação de liberdade continua a ter uma finalidade custodial, aplicável 

àqueles que seriam submetidos aos mais terríveis tormentos exigidos por um 

povo ávido de distrações bárbaras e sangrentas. A amputação de braços, 

pernas, olhos, língua, mutilação diversas, queima de carne a fogo, e a morte, 

em suas mais variadas formas, constituíam o espetáculo favorito das multidões 

desse período histórico (BITENCOURT, 2001). 

 

Os religiosos e sacerdotes da Idade Média mantinham mosteiros para 

castigar hereges. Estas prisões eram chamadas de murus largus 

(BITENCOURT, 2001). Foi por iniciativa eclesiástica que, no século XII, 

surgiram as prisões subterrâneas, que tornaram célebre a expressão vade in 

pace; os réus eram despedidos com essas palavras porque aqueles que 



entravam naquelas prisões não saíam com vida. Eram masmorras às quais 

descia por meio de escadas ou através de poços onde os presos eram 

dependurados por uma corda. 
 

Ainda na Idade Média, somente podiam ser recolhidos os inimigos do 

poder, real ou senhorial, que tivessem cometidos delitos de traição, e os 

adversários políticos dos governantes. A prisão de Estado desta época tinha 

duas modalidades: a prisão custódia, onde o réu esperava a execução da 

verdadeira pena aplicada ou detenção temporal ou perpétua, ou ainda até 

receber o perdão real (VALDÉS, 1981). Essas prisões tinham outras finalidades 

e, por isso, não apresentavam uma arquitetura adequada. Como exemplo, visto 

como os mais populares, podemos citar: a Torre de Londres, a Bastilha de 

Paris, porões e lugares dos palácios onde eram encarceradas pessoas 

consideradas culpadas, como Palácio Ducal de Veneza, conhecido como a 

Ponte dos Suspiros.  

 

Em meados do século XVI, a pobreza se abate e se estende por toda 

Europa. Contra os deserdados da fortuna que delinquem cotidianamente para 

subsistir, experimenta-se todo tipo de reação penal. Começam a surgir lugares 

para recolher vagabundos, prostitutas, mendigos e jovens delinquentes, 

chamados de Casas de Força, todos eram colocados juntos, sem nenhuma 

distinção de crime, submetendo todos a trabalho forçado. Por razões de política 

criminal era evidente que, ante tanta delinquência, a pena de morte não era 

uma solução adequada, já que não se poderia dizimar quase a população por 

completo. 

 
Os distúrbios religiosos, as longas guerras, as destruidoras 
expedições militares do século XVII, a devastação do país, a 
extensão dos núcleos urbanos e a crise das formas feudais de 
vida e da economia agrícola haviam ocasionado um enorme 
aumento da criminalidade em fins do século XVII e início do 
XVIII. Acrescente-se a isso a supressão dos conventos, o 
aniquilamento dos grêmios e o endividamento do estado. 
Tinha-se perdido a segurança, o mundo espiritualmente 
fechado aos incrédulos, hereges e rebeldes tinha ficado para 
trás. Tinha de se enfrentar verdadeiros exércitos de 
vagabundos e mendigos. Pode-se estabelecer a sua 
procedência: nasciam nas aldeias incendiadas e nas cidades 
saqueadas, outros eram vítimas de suas crenças, vítimas 



atiradas nos caminhos da Europa. Era preciso defender-se 
desse perigo social, mas não era possível negar-lhe simpatia 
por razões religiosas ou sociais, diante dos danos que os 
exércitos estrangeiros tinham feito. (BITENCOURT, 2001). 
 

Na segunda metade do século XVI, iniciou-se um movimento de grande 

transcendência no desenvolvimento das privações de liberdades, na criação e 

construção de prisões organizadas para correção dos apenados.  

(BITENCOURT, 2001). 

 

O sistema das prisões que começavam a surgir tinha como convicção que 

o trabalho e a disciplina forçada eram um meio indiscutível para reforma do 

recluso, desestimulando outros para a vadiagem e a ociosidade. 

 

 Essa forma de experiência que estava se vivendo começava a alcançar 

êxito, surgindo assim, na Inglaterra, na cidade de Bridwell, edificação da House 

of Correction, que buscava a reeducação do delinquente, mas vendo esta 

privação de liberdade como pena. O auge deste formato foi a partir da segunda 

metade do século XVII (NUNES, 2005). 

 

Interessante dizer que o fundamento legal mais antigo das houses of 

correction encontra-se em uma lei do ano 1575, onde se definia a sanção para 

os vagabundos e o alívio para os pobres, determinando a construção de uma 

casa de correção por condado, pelo menos. Posteriormente, uma lei de 1670 

definiu um estatuto para os briwells (BITENCOURT, 2001). 

 

 Outros estabelecimentos com a intenção de reeducar surgiram em 

Bremen (1609), Lübeck (1613) e Hamburgo (1622), alastrando-se essa forma 

de unidade prisional que se difundiu por todo o mundo (NUNES, 2005). 

 

Os fundadores dos estabelecimentos ingleses e holandeses tinham a 

aspiração de que se pudesse reformar o delinquente. Os condenados, ao 

serem liberados das casas de trabalho (ou de correção), não haviam sido 

corrigidos, mas sim domados. (BITENCOURT, 2001). 

 



No ano de 1598, criam-se, em Amsterdam, casas de correção com 

distinções, pois, até este momento, homens, mulheres e jovens eram 

colocados nos mesmos lugares. Mas o detalhe era que essas instituições, 

assim como as inglesas, foram criadas, geralmente, para tratar a pequena 

delinqüência. Para os delitos mais graves mantinha-se ainda a aplicação das 

penas severas. 

 

Na maioria dos casos, as unidades prisionais foram surgindo, no entanto, 

sem planejamento, organização ou metas. Inexistia um sistema penitenciário 

com uma organização correta para abrigar seus infratores. As condições eram 

as mais precárias possíveis, tanto de higiene como de alimentação e moral. Os 

ditos delinqüentes recebiam penas corporais e eram obrigados a desempenhar 

trabalhos penosos, enraizando a idéia de que a prisão deveria ser um local de 

suplício e dor. O detalhe fica no fato de que todos esses formatos de 

edificações e administrações não tinham uma legislação específica da 

autoridade soberana. Em suma, não existiam normas no tocante a essas 

instituições. Não havia, no mundo inteiro, uma só legislação que disciplinasse 

entre o Estado e seus prisioneiros, nem regulamentos internos os deveres 

destes e daqueles, pois não existia “direitos” e ainda todas as pessoas, adultos 

homens e mulheres, como crianças e jovens eram entulhados no mesmo local. 

(NUNES, 2005). 

 

Na falta de normas para administrar as unidades prisionais e as 

aplicações das penas, eram cometidas arbitrariedades em nome da “pena” 

pelas autoridades públicas, que invariavelmente aplicavam formas brandas aos 

nobres e influentes, ao passo que aos que não detinham qualquer prestígio 

social, eram-lhes impostas sanções terríveis. Não havia a verdadeira proporção 

entre o delito e a sanção a ele cominada (NUNES, 2005). 

 

Diante desse contexto, o pensador jurídico Cesare Bonesana – o 

Marquês de Beccaria, influenciado por Rousseau, Montesquieu e Volteire, em 

1764, lança sua obra “Dei delitti e delle pene”, revolucionando todas as regras 

no combate à tortura, à ordem de prisão sem decisão fundamentada, á 



excessiva demora na conclusão dos processos e a moderação das penas, 

conforme trecho da sua obra: 
De tudo o que acaba de ser exposto, pode deduzir-se um 
teorema geral utilíssimo, mas conforme ao uso, que é 
legislador ordinário das nações: é que para não ser um ato de 
violência contra o cidadão, a pena deve ser essencialmente 
pública, pronta, necessária, a menor das penas aplicáveis nas 
circunstâncias dadas, proporcionada ao delito e determinada 
em lei.   

 

A pena de galés fora considerada uma das mais duras modalidades de 

pena de prisão surgida no século XVI. As galés eram uma espécie de prisão 

flutuante. Grande número de condenados a penas graves e de prisioneiros de 

guerra era destinado como escravo ao serviço das galés militares, onde eram 

acorrentados a um barco e permaneciam, sob ameaça de um chicote, 

obrigados a remar. (BITENCOURT, 2001). 

 

Em 1667, Florença, funda-se, pelo sacerdote Filippo Franci, o famoso 

Hospício San Felipe Neri. Essa instituição destinava-se, inicialmente, à reforma 

de crianças errantes, embora mais tarde tenham sido admitidos jovens 

rebeldes e desencaminhados. Os internos eram desconhecidos para seus 

companheiros de reclusão graças a um capuz, com que se cobria a cabeça nos 

atos coletivos.  

 

Assim, podemos finalizar com Foucault (2009) refletindo: Como não 

considerar a prisão como uma pena por excelência numa sociedade em que a 

liberdade é um bem que pertence a todos da mesma maneira e a qual cada um 

está ligado por um sentimento universal e constante? Sua perda tem, portanto, 

o mesmo preço para todos; melhor que a multa, ela é um castigo igualitário.  

 

 

 

3.2 Origens da privação de liberdade do adolescente autor de 
         ato infracional. 

 

É difícil registrar, num processo histórico, quando falamos em privação de 

liberdade do ser humano e a presença específica nos registros da criança e 



adolescente, pois estes eram vistos como objetos, exclusos como a mulher, da 

sociedade. 

 

O Direito passou por muitos percalços para entender e estabelecer a 

situação do jovem privado de liberdade nesse espaço de tempo, anteriormente à 

lei 8069/901 não existia normas que agissem como medida sócio educativa e sim 

como punitiva, repressiva e coercitiva, dessa forma, não diferenciando os 

adolescentes dos adultos.  

 

No pouco observado nos registros históricos, entendemos que, na idade 

antiga, a família e a sociedade eram reguladas juridicamente pela religião. Na 

verdade era uma associação religiosa e não uma associação natural. Os filhos 

não eram sujeitos de direitos, mas sim objeto de relações jurídicas, sobre os 

quais o pai exercia um direito de proprietário (MACIEL, 2008). 

  

Durante o reinado de Filipe II (Felipe III da Espanha), em 1603, entraram 

em vigor as Ordenações Filipinas. Estas afirmavam que os menores de 17 

anos eram isentos da pena capital e sujeitos às demais; entre 17 e 20 anos, o 

delinquente podia receber qualquer pena, se houvesse atuado com malícia, ou 

tê-la diminuída se não atuasse com tal malícia: a imputabilidade era completa 

acima dos 20 anos. (ALVES, 2007) 

 

Analisando o nosso direito na época do Brasil Império, éramos regulados 

pelas leis vigentes das Ordenações Filipinas, surgindo o início da preocupação 

com os infratores, tanto menores como maiores, e a política repressiva era 

difundida através do temor e crueldade das penas. 

 

A imputabilidade penal era alcançada aos sete anos de idade. Dos sete 

aos dezessete anos, o tratamento era similar ao do adulto com certa atenuação 

na aplicação da pena. Dos dezessete aos vinte e um anos de idade eram 

considerados jovens adultos e, portanto, já poderiam sofrer a pena de morte 

natural (por enforcamento). A exceção era o crime de falsificação de moeda 

                                                 
1 Lei 8069/90 – Estatuto da Criança e Adolescente.  



para o qual se autorizava a pena de morte natural para maiores de quatorze 

anos (TAVARES, 2006). 

 

Nesta época do Império não se tinha lugar específico para a apreensão 

desse adolescente que cometia “delito”, muitas vezes era colocado em lugares 

iguais aos dos adultos, não havendo nenhuma diferença, no máximo eram 

recolhidos e “jogados” nas casas de recolhimento de crianças, geridas pelos 

jesuítas que buscavam isolar crianças índias e negras da má influência dos 

pais, com seus costumes “bárbaros”. Desta forma, os jovens em situação 

irregular eram tratados como objeto, não tendo o Estado nenhuma forma de 

recuperação e sim de segregação. (MACIEL, 2008) 

 

Em 1822, com a independência do Brasil, assimilamos para o novo 

império as leis das Ordenações Filipinas, decreto de 20 de outubro de 1823, 

permitindo, no processo penal brasileiro, a tortura, açoites e outras formas 

cruéis, incluindo também o arbítrio do juiz, que abandonava o critério etário 

para levar em conta a malícia do menor. (ALVES, 2007) 

 

Com a Constituição de 1824, garantiu-se alguns pequenos direitos 

individuais, mas foi com o surgimento do Código Criminal do Império de 1830 

que começou a prever as aplicações de medidas correcionais aos menores de 

14 anos que houvesse, com discernimento, praticado um ato anti-social. Assim, 

os jovens delinquentes dos 14 aos 17 anos eram punidos com a pena 

correspondente a da cumplicidade, e dos 17 aos 21, tinham a sanção atenuada 

e aos 21 anos começava a imputabilidade (ALVES, 2007). 

 

Interessante observar que não só o Brasil sofria desse “mal” o não 

atendimento do adolescente infrator, mas a América Latina como um todo, pois 

os países dessa região passavam por ditadura e democracia, de crise aguda e 

de prosperidade relativa, apresentando, então, um “eletrocardiograma 

negativo”. No entanto, a movimentação em torno da república, faz com que, em 

1927, o Uruguai consagre o modelo de uma legislação específica, que serviu 

de base para todas as legislações menoristas desta parte do mundo.  

 



No Brasil, o pensamento social oscilava entre assegurar direitos ou “se 

defender” dos menores. Casas de recolhimento são inauguradas em 1906 

dividindo-se em escolas de prevenção, destinadas a educar menores em 

abandono, escolas de reforma e colônias correcionais, cujo objetivo era 

regenerar menores em conflito com a lei (MACIEL, 2008). 

 

No ano de 1912, começa a influência internacional no Brasil, surge o 

projeto de lei criando tribunais e juízes específicos na área da criança e 

adolescente. No cenário internacional, neste período de 1911, surge a 

declaração de Gênova de Direitos da Criança que, logo em seguida, é adotada 

na Liga das Nações como forma da existência de um direito da criança. Grande 

avanço passa ter a sociedade, a influência externa e as discussões internas 

começam a delinear a Doutrina da Situação Irregular da criança e adolescente, 

pois estávamos vivendo a “fase da criminalização da infância pobre” (ARIES, 

1981). 

 

O Código de Menores do Brasil finalmente é publicado em 12 de outubro 

de 1927, através do Decreto 17.943-A, fruto do esforço e dedicação do Juiz 

Francisco de Mello Matos. A concepção é com base na doutrina da situação 

irregular, a qual se assente sobre algumas bases conceituais: não se dirige ao 

conjunto da população infanto-juvenil, mas apenas aos menores em situação 

irregular; considera situação irregular os carentes, abandonados, inadaptados e 

infratores; não se preocupa com os direitos humanos da população infanto-

juvenil em sua integridade. Limita-se a assegurar a prevenção para os carentes 

e abandonados e a vigilância para os inadaptados e infratores; o conjunto de 

medidas aplicáveis pelo juiz de menores era o mesmo, tanto para os casos 

sociais, como para aqueles que envolviam conflitos de natureza jurídica. A 

internação, por exemplo, podia ser aplicada indistintamente a menores 

carentes, abandonados, inadaptados e infratores. (BARREIRA; BRASIL, 1989) 

 

De acordo com a nova situação, caberia ao Juiz decidir o destino do 

jovem, sendo uma lei – Código de Menores- que une a Justiça e Assistência, 

união necessária para que o Juiz de Menores exercesse toda sua autoridade 

centralizadora, controladora e protecionista sobre a infância pobre, 



potencialmente perigosa. Assim, estava construída a categoria Menor, conceito 

estigmatizante que acompanharia criança e adolescente até a Lei 8069 de 

1990 (MACIEL, 2008). 

 

O Brasil, mais uma vez, passa por crises e é outorgada a Constituição de 

1937, nesta, a tutela da infância caracteriza-se pelo regime de internações com 

quebra dos vínculos familiares, substituídos por vínculos institucionais, tendo 

como objetivo recuperar o menor, adequando-o ao comportamento ditado pelo 

Estado, mesmo que, para isso, o afastasse por completo da família. A 

preocupação era correcional e não afetiva (MACIEL, 2008).  

 

Surge então o SAM (Serviço de Atendimento ao Menor) que vai de 1942 a 

1964, como modelo correcional – repressivo. Seus estabelecimentos, tanto 

urbanos como rurais, tinham estrutura e funcionamento análogos aos do 

sistema penitenciário; funcionava apenas no Rio de Janeiro, capital federal na 

época, porém, a relação com os estados em relação à União, passa a ter seus 

congêneres nas outras unidades federadas. Não havia necessidade de 

dissimulação de disfarces ou de falsas encenações educativas. Os 

regulamentos, o quadro funcional, a rotina de trabalho, os métodos 

disciplinares não diferiam muito daqueles utilizados com os internos adultos. 

Os dirigentes dos órgãos responsáveis pelo atendimento eram, via de regra, 

pessoas de carreira jurídica, oriundas quase sempre dos quadros do Ministério 

Público.  

 

Com a industrialização na década de cinqüenta e os grandes fluxos de 

urbanização, o SAM começa a não mais fazer diferença, não dando conta do 

aumento quantitativo do fluxo de atendimento e do crescente agravamento da 

problemática trazida pelos jovens para o interior das suas unidades. A 

repressão pura e simples mostrava-se incapaz de fazer face aos novos 

tempos. 

 

Interessante relatar que uma das faces do SAM foi desnudada através da 

revista O Cruzeiro, com o assassinato do filho do jornalista e escritor Odylo 

Costa Filho por um fugitivo deste órgão, mostrando para sociedade que existia 



um modelo repressivo, não socializador, sendo um tiro na coluna vertebral do 

velho modelo.  

 

A década de 60 foi marcada por severas críticas ao SAM, já que não 

cumpria e até se distanciava do seu objetivo inicial. Desvios de verbas, 

superlotação, ensino precário, incapacidade de recuperação dos internos foram 

alguns dos problemas que levaram à sua extinção em novembro de 1964, pela 

Lei nº 4.513. Lei esta que criou a FUNABEM – Fundação Nacional do Bem 

Estar do Menor (MACIEL, 2008). 

 

A FUNABEM inicialmente ligada à Presidência da República, e, depois, 

ao Mistério do Trabalho e Previdência Social, passando, posteriormente, por 

vários ministérios de 1964 a 1990, foi criada para ser o órgão executor da 

PNBEM (a nova Política Nacional do Bem Estar do Menor), criada pela Lei 

4513/64. Tudo indicava estar no limiar de uma nova etapa em termos de 

atendimento ao menor no Brasil. 

 

Os Cursos de Serviço Social, Psicologia, Terapia Ocupacional, Educação 

Física e outros afins, introduzidos recentemente em nossas universidades, 

possibilitavam a adoção de uma nova forma de organização do trabalho 

técnico: as equipes interdisciplinares. 

 

O velho modelo da criminologia positivista do século XIX começava a ser 

substituído pelas novas idéias do Instituto Interamericano da Criança, órgão da 

OEA, que funcionava em Montevidéu. A teoria da marginalidade e a 

prevalência de um modelo funcionalista de sociedade começavam a informar a 

concepção de atendimento do novo órgão (ARIES, 1981)   

 

O delinquente nato, indivíduo anti social, de índole má, propenso ao delito 

e dotado de alto grau de periculosidade, do SAM, começa a ser substituído, no 

discurso institucional, pelo menor privado de condições mínimas de 

desenvolvimento, o famoso carente bio-psico-sociocultural passa a prevalecer 

nos relatórios técnicos e nas decisões jurídicas dos tempos da curva 

ascendente do regime militar.  



 

A "velha guarda" do SAM é posta de lado. O novo pessoal técnico proíbe 

os castigos físicos, a violência e a tortura e propõe o diálogo e as atividades de 

grupo terapia baseadas em estudos sociais de caso e laudos 

psicopedagógicos, como a nova base do atendimento ao menor (ARIES, 1981).   

 

Ocorre que os novos técnicos não tinham experiência prática. Não sabiam 

lidar com brigas, fugas, motins, rebeliões, confronto de bandos rivais, 

vandalismo, drogas, violência sexual contra os mais fracos e outras ocorrências 

nessa linha. 

 

Junto com os prédios reformados, a nova lei, a nova missão, as novas 

concepções de atendimento, o novo corpo técnico da FUNABEM herdou 

também os menores, boa parte dos funcionários e, principalmente, a cultura 

organizacional do SAM, que, como “uma brasa sob as cinzas”, permanecia 

ardente e viva sob os escombros da "sucursal do inferno". 

 

As primeiras ocorrências em série de incidentes disciplinares (brigas, 

motins, fugas e depredações) logo colocam as equipes técnicas e seus 

discursos humanitários/competentes contra a parede. O discurso inovador não 

funciona com funcionários apassivados pelo impedimento de usar os velhos 

métodos e incentivando, através de mensagens ambíguas, a resistência, o 

enfrentamento e, até mesmo, a rebelião aberta por parte dos jovens infratores. 

 

Pressionados, de um lado, pela necessidade de tirar a instituição dos 

jornais e, de outro, pelo “chão que se abria sob seus pés” a cada motim, os 

novos dirigentes “caem logo na realidade” e, assinam um pacto com o setor 

correcional repressivo. Esse pacto passa a ser um acordo tácito, um acordo 

não escrito, sequer verbalizado que, começa a ser posto em prática por uma 

série de decisões de nível operacional, que vai moldando um novo dia a dia 

nos internatos e, assim, o velho se reintroduz e começa a ser “gestada no 

ventre” daquela que deveria ser uma nova institucionalidade.  

 



 A FUNABEM foi criada para ser um órgão normativo e coordenador 

nacional de uma política. Seu destino, porém, foi desviado pela necessidade de 

salvar cargos, salários e carreiras, fazendo com que ela absorvesse, “no 

interior de suas entranhas”, o SAM, órgão que, por um clamor da sociedade, 

ela deveria “enterrar para sempre” (BRASIL, 1998).  

 

As congêneres estaduais da FUNABEM, cada uma à sua maneira, 

percorreram caminhos que, no essencial, não diferem muito da trajetória da 

“velha senhora” que lhes presidiu o nascimento. Tiveram, porém, na “fase 

crepuscular” da PNBEM, quando o modelo político institucional herdado do 

regime militar já não conseguia mais escapar da “anemia política e da 

caducidade técnica”, um gesto de grandeza: instituíram o FONACRIAD (Fórum 

Nacional de Dirigentes Estaduais de Políticas para a Criança e o Adolescente) 

e, com isso, jogaram “uma pá de cal” sobre um passado que não vale a pena 

registrar na história. 

 

O FONACRIAD lutou de maneira coerente e digna pelo fim do Código de 

Menores (Lei 6697/79) e da PNBEM (Lei 4513/64), defendendo o Estatuto da 

Criança e do Adolescente em todas as fases de sua vitoriosa tramitação nas 

duas Casas do Congresso Nacional e da sua posterior sanção pelo presidente 

a República. 

 

Importante observar que a FUNABEM criou ramificações nos Estados, as 

chamadas FEBEM - Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor, que nada 

trouxeram como resultado positivo de recuperação e reeducação do infante em 

conflito com a lei. Prova maior da assertiva se encontra no Estado de São 

Paulo, onde as FEBEMS se caracterizam mais como depósitos de 

adolescentes do que como um estabelecimento educacional. 

 

A respeito disso, Tânia da Silva Pereira, em sua obra Direito da Criança e 

do Adolescente, alertava: 

 
Fugindo, porém, de suas propostas originais e diante de 
problemas sociais vinculados à infância, a FUNABEM passou a 



atuar diretamente como agente; desvirtuada dos objetivos 
inicialmente previstos, em nome de sua finalidade educacional 
de atendimento em internatos e semi-internatos, conduziu a 
sua atuação através de programas indefinidos, marcados por 
irregularidades e mesmo regimes carcerários de internação. 
(PEREIRA, 1996) 

 

Em 1990, já completamente desgastada pelos mesmos sintomas que 

levaram à extinção do SAM, a FUNABEM foi substituída pela CBIA – Centro 

Brasileiro para Infância e Adolescência. Percebe-se, desde logo, a mudança 

terminológica, não mais se utilizando o estigma menor, mas sim “criança e 

adolescente”, expressão consagrada na Constituição da República de 1988 e 

nos documentos internacionais. (AMIN, 2008) 

 

A propósito, observa Saraiva (2005). 
 
Neste tempo, de vigência do Código de Menores, a grande 
maioria da população infanto-juvenil recolhida às entidades de 
internação do sistema FEBEM no Brasil, na ordem de 80%, era 
formada por crianças e adolescentes “menores”, que não eram 
autores de fatos definidos como crime na legislação penal 
brasileira. Estava consagrado um sistema de controle da 
pobreza, que Emílio Garcia Mendes define como sociopenal, 
na medida em que se aplicavam sanções de privação de 
liberdade a situações não tipificadas como delito, subtraindo-se 
garantias processuais. Prendiam a vítima [...]. 

 

A Carta Constitucional de 1988 trouxe e coroou significativas mudanças 

em nosso ordenamento jurídico, estabelecendo novos paradigmas. 

 

Do ponto de vista político, houve uma necessidade de reafirmar valores 

caros que nos foram ceifados durante o regime militar. No campo das relações 

privadas, se fazia imprescindível atender aos anseios de uma sociedade mais 

justa e fraterna, menos patrimonialista e liberal. Movimentos europeus pós-

guerra influenciaram o legislador constituinte na busca de um direito funcional 

pró-sociedade. De um sistema normativo garantidor do patrimônio do indivíduo, 

passamos para um novo modelo que prima pelo resguardo da dignidade da 

pessoa humana. O binômio individual/ patrimonial é substituído pelo coletivo/ 

social. (AMIN, 2008) 

 



Coroando a revolução constitucional que colocou o Brasil no seleto rol 

das nações mais avançadas na defesa dos interesses infanto-juvenis, para as 

quais crianças e jovens são sujeitos de direito, titulares de direitos 

fundamentais, foi adotado o sistema garantista da doutrina da proteção integral. 

Objetivando regulamentar e implementar o novo sistema, foi promulgada a Lei 

nº 8.069, de 13 de julho de 19902, de autoria do Senador Ronan Tito e relatório 

da Deputada Rita Camata. 

 

A adoção da Doutrina da Proteção Integral na visão de Antonio Carlos 

Gomes da Costa (1990) constituiu uma verdadeira “revolução copernicana” na 

área da infância e adolescência. Construiu-se um novo paradigma para o 

direito infanto juvenil. Saiu de cena, então, a Doutrina da Situação Irregular, de 

caráter filantrópico e assistencial, com gestão centralizadora do Poder 

Judiciário, a quem cabia a execução de qualquer medida referente aos 

menores que integravam o binômio abandono/ delinquência.  

 

O desafio então passa a ser implementar o sistema de garantias, 

rompendo com o sistema anterior, não no plano doutrinário, mas no plano 

prático. Assim, o CONANDA e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos 

(SEDHA/ SPDCA), em parceira com a Associação Brasileira de Magistrados e 

Promotores da Infância e Juventude (ABMP) e o Fórum Nacional de 

Organizações Governamentais de Atendimento à Criança e ao Adolescente 

(FONACRIAD), passam a realizar encontros e debater com os operadores do 

Sistema de Garantias e Direitos a proposta de lei de execução de medidas 

sócio-educativas, surge então o SINASE (Sistema Nacional de Atendimento 

Sócio educativo) para reafirmar a diretriz do Estatuto da Criança e Adolescente 

sobre a natureza pedagógica das medidas socioeducativas, objetivando 

primordialmente o desenvolvimento de uma ação socioeducativa sustentada 

nos princípios dos direitos humanos. Defende, ainda, a ideia dos alinhamentos 

conceitual, estratégico e operacional, estruturada, principalmente, em bases 

éticas e pedagógicas. 

  

                                                 
2 Publicada no Diário Oficial da União, de 16 de julho de 1990. 



Agora, a nova norma, como se verá adiante, não objetiva a punição ou 

modelos diferentes dos anteriores presenciados pela história, mas sim medidas 

socioeducativas com intuito de ressocialização.  

 

 

3.3 A Internação e seu contexto: medida sócio-educativa 
 

A internação como medida de controle social de crianças e adolescentes 

no Brasil remonta do período do século XIX e o início do século XX, quando da 

criação de grandes internatos destinados aos "menores" abandonados e 

órfãos, com o objetivo de socialização dessas crianças e adolescentes. O limite 

entre o delito e o abandono era muito tênue, pois se considerava na ocasião, a 

vadiagem, a jogatina, a prática de capoeira, a embriaguez como delitos, e, uma 

vez abandonada na rua, era fácil a criança se envolver em algumas dessas 

situações. Nesse período, o que havia de mais específico em relação à criança 

e ao adolescente, figurava em forma de leis penais e de regulação da força de 

trabalho(SILVA PEREIRA, 1996). 

 

A partir da década de 20, no século passado, há a consolidação, à nível 

legal, de um tratamento específico para a infância e adolescência com a 

elaboração do Código de Menores, o primeiro em 1927 e o segundo em 1979. 

A internação, ou seja, a privação da liberdade se reafirma como uma medida 

privilegiada de ressocialização de crianças e adolescentes, ainda que em 

última instância, já que o Código instituiu, também, a liberdade vigiada. A 

internação era determinada, muitas vezes, pela mera falta ou carência de 

recursos materiais dos pais, numa verdadeira criminalização da pobreza. 

Assim, bastava estar em "situação irregular" - expressão adotada com o 

segundo Código de Menores - para se processar a apreensão pelo simples fato 

de ser pobre, ter desvio de conduta, de inadaptação familiar e comunitária.   

 

O impacto da internação, nesse período, mostrou consequências 

desastrosas, visto os processos desencadeados de despersonalização, de 

uniformização, de massificação, que privava a criança e o adolescente de sua 



singularidade como ser humano. Percebia-se que estes processos se davam 

pelo deslocamento de situações de origem estrutural, como a pobreza, para 

aspectos individuais da personalidade da criança e do adolescente, que 

justificavam a sua inadaptação e da sua família ao sistema vigente.  

 

Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o olhar sobre a infência e a 

adolescência se revoluciona. Adultos e crianças são reconhecidos como 

sujeitos de direitos, da mesma forma que qualquer outro cidadão, além de 

terem assegurados seus direitos especiais relativos à sua condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento. 

 

E como não poderia deixar de ser, o Estatuto da Criança e Adolescência 

modificou os princípios da internação, eliminando todas as internações não 

vinculadas ao cometimento de ato infracional por adolescentes, quando 

devidamente comprovado, mediante flagrante ou ordem escrita fundamentada. 

Dessa forma, nenhum adolescente seria privado de liberdade sem o devido 

processo legal e sem que lhe seja garantida a sua defesa. 

 

Esta nova lei ampliava as medidas sócio educativas aplicadas ao 

adolescente autor de ato infracional, acrescentando a advertência, a obrigação 

de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade, a semi liberdade. 

Além de introduzir a remissão. Na aplicação da medida sócio educativa deve-

se levar em consideração a capacidade do adolescente de cumpri-la, as 

circunstâncias e a gravidade da infração. A internação, dentro desse elenco de 

medidas, é a mais extrema e sujeita aos princípios de brevidade e 

excepcionalidade. 

 

Ao contrário do caráter assistencial repressivo da medida de internação, 

quando da vigência da doutrina da Situação Irregular, o Estatuto da Criança e 

Adolescente a concebe a partir de uma perspectiva educativa, sem perder de 

vista que, mesmo em conflito com a lei, o adolescente não deixa de ser sujeito 

de direitos. Assim, acrescenta-se às medidas sócio educativas aquelas 

também protetivas previstas no art. 101, I a VI do Estatuto, além da 

observância, pelas entidades que desenvolvem programas de internação, de 



obrigações ou de oferecer um atendimento personalizado, em pequenas 

unidades e grupos reduzidos; a preservação da identidade, do respeito, da 

dignidade; o restabelecimento e preservação dos vínculos familiares. 

 
Art. 101 do ECA. Verificada qualquer das hipóteses previstas 
no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre 
outras, as seguintes medidas: 
I- Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante 

termo de responsabilidade; 
II- Orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
III- Matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento 

oficial de ensino fundamental; 
IV- Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à 

família, à criança e ao adolescente; 
V- Requisição de tratamento médico, psicológico ou 

psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; 
VI- Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 

orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 
VII- Abrigo em entidade; 
VIII- Colocação em família substituta. 
Parágrafo único. O abrigo é medida provisória e excepcional, 
utilizável como forma de transição para a colocação em família 
substituta, não implicando privação de liberdade.   
   

 

É notório que, no contexto das Políticas de Atendimento, com relação ao 

adolescente autor de ato infracional, apesar da Doutrina da Proteção Integral 

(trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente), algumas entidades de 

internação continuam reproduzindo a lógica do afastamento e isolamento 

social, com caráter punitivo e repressivo. 

 

A internação para o adolescente ainda vem sendo entendida e aplicada 

como medida de segurança pública, tendo como pano de fundo a penalização 

do adolescente, prática essa que nega a concepção sócio educativa 

proclamada pelo ECA, que prevê o caráter educativo da medida. 

 

 

 

4  MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO 
 
4.1 Medida Sócio educativa 



  

A medida sócio educativa, segundo Donizeti (2006), é a manifestação do 

Estado em resposta ao ato infracional3 praticado por menores de 18 anos, de 

natureza jurídica impositiva, sancionatória e retributiva, cuja aplicação objetiva 

inibir a reincidência desenvolvida com finalidade pedagógica-educativa. Tem 

caráter impositivo porque a medida é aplicada independente da vontade do 

infrator. Além de impositiva, as medidas sócio educativas têm cunho 

sancionatório, porque, com sua ação ou omissão, o infrator quebra a regra de 

convivência dirigida a todos. Por fim, ela pode ser considerada uma medida de 

natureza retributiva, na medida e que é uma resposta do Estado à prática do 

ato infracional praticado. 

  

É evidente a natureza híbrida da medida sócio educativa, uma vez que é 

composta de dois elementos que se conjugam para alcançar os propósitos da 

reeducação e da adimplência social do jovem (MACIEL, 2008). 

 

As medidas socioeducativas, em que pese o caráter predominantemente 

pedagógico, são impostas e, implicando restrições, inclusive em privação de 

liberdade, têm de forma velada caráter penal. Só podem ser impostas dentro 

dos princípios da estrita legalidade e da proporcionalidade. Devendo levar em 

conta a capacidade do jovem de cumprir a medida, as circunstâncias e a 

gravidade da infração, conforme o artigo 1124 do Estatuto da Criança e 

Adolescente. 

 

 

O princípio da proporcionalidade é conhecido como um instrumento para 

restringir as sanções punitivas, e se expressa principalmente em receber a 

pena de acordo com a gravidade do delito. A resposta aos jovens infratores 

não só deverá basear-se no exame da gravidade do delito, mas também em 

                                                 
3 Art. 103 do ECA. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção 
penal. 
4 Art. 112 do ECA. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá 
aplicar ao adolescente as seguintes medidas: I- advertência; II- obrigação de reparar o dano; 
III- prestação de serviços à comunidade; IV- liberdade assistida; V- inserção em regime de 
semiliberdade; VI- internação em estabelecimento educacional; VII- qualquer uma das 
previstas no art. 101, I a VI. 



circunstâncias pessoais. As circunstâncias individuais do infrator ( sua condição 

social, sua situação familiar, o dano causado pelo delito ou outros fatores em 

que intervenham circunstâncias pessoais) têm de influir na proporcionalidade 

da reação (levando em consideração os esforços do infrator para indenizar a 

vítima ou sua boa disposição para começar uma vida saudável e útil). 

  

Interessante frisar que mesmo que os adolescentes não estejam sujeitos 

à normativa penal, são sim, responsáveis pelos seus atos, frente à sistemática 

que lhes é peculiar, a da Lei 8069/90 – Estatuto da Criança e Adolescente, e 

devem receber prestação jurisdicional condizente com o parâmetro legal ali 

definido. Por outro lado, esta responsabilidade que integra o feixe da cidadania 

e impulsiona a ação repressiva estatal somente se apresenta como geradora 

da aplicação de medida sócio educativa a partir da prática de conduta 

infracional prévia e legalmente definida, e após obedecidos os trâmites 

processuais estabelecidos pelo legislador (MACIEL, 2008, apud SARAIVA, 

2005). Levando em consideração a relação de autoria e materialidade do ato 

infracional.  

  

Assim, as medidas sócio educativas são: advertência, obrigação de 

reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, 

inserção em regime de semiliberdade e internação.  

 
Art. 112 do ECA. Verificada a prática de ato infracional, a 
autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as 
seguintes medidas: I- advertência; II- obrigação de reparar o 
dano; III- prestação de serviços à comunidade; IV- liberdade 
assistida; V- inserção em regime de semiliberdade; VI- 
internação em estabelecimento educacional; VII- qualquer uma 
das previstas no art. 101, I a VI. 

 
 
 

 
Advertência 

 

Na medida de advertência, o adolescente será admoestado e receberá 

conselhos e orientação da autoridade competente perante seus pais ou 



responsáveis (LIBERATI, 2006). É a mais simples e usual medida aplicada, 

mas deve revestir-se de formalidades. O ideal é que estejam presentes, além 

do adolescente, seus pais ou responsáveis (ELIAS, 2004). Art. 115, do ECA. A 

advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e 

assinada. 

 
A admoestação deve ser esclarecedora, ressaltando, com respeito ao 

adolescente, as consequências que poderão advir, se porventura for 

reincidente na prática de atos infracionais. No que tange aos pais ou 

responsável, deve-se esclarecê-los quanto à possibilidade de perderem o 

poder familiar ou serem destituídos da tutela ou guarda. 

  

À evidência, muito será exigido do juiz e do promotor de justiça. Ambos 

deverão avaliar com muito critério os casos apresentados, não ultrapassando 

os limites do rigor nem, tampouco, sendo por demais tolerantes, sempre tendo 

em vista as circunstâncias e conseqüências do fato, o contexto social, a 

personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato 

infracional (LIBERATI, 2006). 

  

Escrevendo sobre a matéria, Konzen (2005) destaca que:  

 
 A medida de advertência, muitas vezes banalizada por sua 

aparente simplicidade e singeleza, certamente porque 
confundida com as práticas disciplinares no âmbito familiar ou 
escolar, produz efeitos jurídicos na vida do infrator, porque 
passará a constar do registro dos antecedentes e poderá 
significar fator decisivo para a eleição da medida na hipótese 
da prática de nova infração. Não está, no entanto, nos efeitos 
objetivos a compreensão da natureza dessa medida, mas no 
seu real sentido valorativo para o destinatário, sujeito passivo 
da palavra de determinada autoridade pública. A sensação do 
sujeito certamente não será outra do que a de se recolher à 
meditação, e, constrangido, aceitar a palavra da autoridade 
como promessa de não reiterar na conduta. Será 
provavelmente um instante de intensa aflição. 

 Obrigação de Reparar o Dano 
 

No que diz respeito à Obrigação de reparar o dano, entende-se que o 

adolescente poderá obrigar-se a compor os prejuízos causados pela prática de 



seu ato infracional. Tal medida, antes de ser punitiva, pretende, de forma 

pedagógica, orientar o adolescente a respeitar os bens e o patrimônio de seus 

semelhantes (LIBERATI, 2006). 

 

Tal medida somente será aplicada quando a conduta do adolescente 

tiver causado um prejuízo material para a vítima, podendo, em tais casos, ser 

determinados a restituição da coisa, o ressarcimento do dano ou a 

compensação do prejuízo. Em sendo o adolescente desprovido de recursos, a 

medida deverá ser substituída por outra adequada (MACIEL, 2008). 

 
Art. 116. do ECA . Em se tratando de ato infracional com 
reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o 
caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o 
ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o 
prejuízo da vítima. 
[...]  
Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida 
poderá ser substituída por outra adequada. 
 

 
Interessante lembrar que na legislação menorista de 1927 a reparação 

civil do dano causado pelo menor competia aos pais ou à pessoa a quem 

incumbia legalmente sua vigilância, salvo se provasse não ter havido culpa ou 

negligência de sua parte (LIBERATI, 2006). 

 

Não se pode esquecer que as medidas constituem ações que visam ao 

restabelecimento social, familiar e psicológico do adolescente em estado 

peculiar de desenvolvimento que, por algum motivo, praticou uma infração 

penal e por ela deve ser responsabilizado. 

   

 

 

 

 

Prestação de serviço à comunidade 
 

A prestação de serviço à comunidade é, sem dúvida, uma medida 

adequada, com salutar conotação pedagógica, pois seu principal efeito, a 



nosso ver, é de ordem moral. Assim, o adolescente que agrediu a sociedade 

com seus atos tem a oportunidade de, com seu trabalho, se redimir. Observe-

se que as tarefas realizadas são gratuitas (ELIAS, 2004). 

 
Art. 117. do ECA. A prestação e serviços comunitários consiste 
na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por 
período não excedente a seis meses, junto a entidades 
assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos 
congêneres, bem como em programas comunitários ou 
governamentais. […] Parágrafo único. As tarefas serão 
atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser 
cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais, 
aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a 
não prejudicar a freqüência à escola ou à jornada normal de 
trabalho. 

  

Os serviços prestados devem ser bem observados para não trazer 

malefícios ao adolescente, tanto do ponto de vista físico como moral, devendo 

também levar em conta as aptidões de cada jovem. A referida prestação de 

serviço, não deve prejudicar a frequência escolar e, se por acaso ele trabalhar, 

sua jornada de trabalho. 

  

A operacionalização do cumprimento desta medida evita não só a 

desnecessária aplicação de outra mais grave, mas também o deslocamento do 

adolescente e de sua família para outras localidades. 

  

A medida proposta, tanto pelo Código Penal quanto pelo Estatuto, 

configura-se como ação alternativa da prisão ou da internação, permitindo que 

o infrator cumpra, junto à família, no emprego e na comunidade, as imposições 

restritivas de seus direitos (LIBERATI, 2006). 

 Esta medida tem a particularidade do adolescente ser acompanhado por 

um educador social, fiscalizado pela comunidade, proporcionando ao 

adolescente infrator uma modalidade nova de cumprimento da medida em 

regime aberto. 

  

O trabalho deve ser gratuito. Porém, deve ser medida que reflita ônus 

para o infrator, que sentirá as exigências da retribuição sem se corromper, e 

não se constituirá uma relação de emprego. 



 
A propósito, Liberati (2006): 

 
Com natureza sancionatório-punitiva e, também, com grande 
apelo comunitário e educativo, a medida sócio-educativa de 
prestação de serviços à comunidade constitui medida de 
excelência tanto para o jovem infrator quanto para a 
comunidade. Essa poderá responsabilizar-se pelo 
desenvolvimento integral do adolescente. Ao jovem valerá 
como experiência de vida comunitária, de aprendizado de 
valores e compromissos sociais. Pode-se dizer que, a exemplo 
da proposta do Código Penal, a medida em análise figura como 
uma alternativa para a privação da liberdade, permitindo que o 
infrator cumpra, junto à sua família, no emprego e na 
comunidade, trabalhos gratuitos em benefício dos mais 
necessitados. 

 
O processo para se redimir é avaliado por Elias (2004), que assim se 

manifesta: 
 

Esta, sem dúvida, é uma medida adequada, com salutar 
conotação pedagógica, pois seu principal efeito, a nosso ver, é 
de ordem moral. Assim, o adolescente que agrediu a sociedade 
com seus atos tem a oportunidade de, com seu trabalho, se 
redimir. Observe-se que as tarefas realizadas são gratuitas. 

 

 Não deve, contudo, ser imposta contra a vontade do adolescente, pois, 

dessa forma, corresponderia a trabalho forçado e obrigatório, o que seria 

proibido. As tarefas deverão ser atribuídas conforme a aptidão do adolescente 

e, na medida do possível, cumpridas de acordo com a gravidade do ato 

infracional praticado. 

 

Essa medida alternativa potencializa o conteúdo ético social do trabalho 

gratuito como oportunidade de enriquecimento do bem comum e crescimento 

espiritual da pessoa humana. 

 

Mirabete (1987) aponta que o sucesso da inovação dependerá, em 

muito, do apoio que a comunidade der às autoridades judiciais, possibilitando a 

oportunidade para o trabalho do sentenciado, o que já demonstra as 

dificuldades do sistema adotado diante da reserva com que o condenado é 

encarado no meio social. Trata-se, porém, de medida de grande alcance e que, 

aplicada com critério, poderá produzir efeitos salutares, despertando a 

sensibilidade popular. A realização do trabalho em hospitais, entidades 



assistenciais ou programas comunitários poderão alargar os horizontes e 

conduzir as entidades beneficiadas a elaborar mecanismos adequados à 

fiscalização e à orientação dos condenados na impossibilidade de serem essas 

atividades realizadas por meio do aparelhamento judicial.  

  
 
Liberdade Assistida 
 

Entende-se por liberdade assistida, a medida ampla que apresenta como 

finalidade a orientação, proteção e acompanhamento do adolescente infrator, e 

deverá ser aplicada sempre que for adequada (LIBERATI, 2006). Deverá ser 

designado um orientador pela autoridade judicial para acompanhamento 

especializado com fim terapêutico e eficaz para integração social do 

adolescente, dando-lhe garantia e oportunidade de uma atividade útil e laboral.    
 

Art. 118 do ECA. A liberdade assistida será adotada sempre 
que se afigurar a medida mais adequada para o fim de 
acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. 
§1º A autoridade designará pessoa capacitada para 
acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por 
entidade ou programa de atendimento. 
§2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis 
meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada 
ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o 
Ministério Público e o defensor. 
[...] 
Art. 119 do ECA. Incumbe ao orientador, com o apoio e a 
supervisão da autoridade competente, a realização dos 
seguintes encargos, entre outros: 
I- promover socialmente o adolescente e sua família, 
fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em 
programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social;  
II- supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar do 
adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula; 
III- diligenciar no sentido da profissionalização do 
adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho; 
IV- apresentar relatório do caso. 
 
 
 

 Como afirma Saraiva ( 2005): 
 
 

A manutenção de adolescentes infratores adequadamente 
assistidos, comprometendo-se a sociedade com esses 
programas, alcança sucesso na medida em que não se faça da 



medida de LA um simulacro de atendimento, como muitas 
vezes se faz em relação aos imputáveis colocados em sursis. 

 

De relevante importância é o papel do orientador, já que a este cabe a 

condução da medida que engloba uma gama de compromissos envolvendo 

não só o adolescente, mas também sua família, devendo diligenciar para que 

seja obtido êxito, como por exemplo, na freqüência escolar e na 

profissionalização. 

  
A advertência do ilustre autor Saraiva faz sentido na hipótese em que 

aplicada a medida esta não é adequadamente executada. De nada adianta sua 

Aplicação se, por exemplo, o orientador designado não honrar rigorosamente o 

encargo, cumprindo e fazendo cumprir as obrigações estabelecidas, ficando 

apenas num faz-de-conta. 

 

Cabe ao orientador, ainda, reunir elementos, por intermédio de relatório 

do caso, para subsidiar a análise judicial acerca da necessidade de 

manutenção, revogação ou substituição da liberdade assistida por outra 

medida que venha a se afigurar mais adequada (MACIEL, 2008). 

  

O melhor resultado dessa medida será conseguido pela especialização e 

valor do pessoal ou entidade que desenvolverá o procedimento de execução 

da medida com o jovem. Deverão os técnicos ou as entidades desempenhar 

sua missão através de estudo de caso, de métodos de abordagem, 

organização técnica da aplicação da medida e designação de agente capaz, 

sempre sob a supervisão do juiz (LIBERATI, 2006). 

 

Sobre os aspectos positivos, Pereira (1996) afirma que,  
 
Considerada a melhor medida para a recuperação do 
adolescente infrator, sobretudo se ele puder permanecer com a 
própria família. [...] A medida tem como finalidade acompanhar, 
auxiliar e orientar o adolescente, promovendo sua recuperação 
e reinserção na sociedade. [...] Assim, a aplicação desta 
medida só será pertinente quando o adolescente integrar um 
grupo familiar que lhe sirva de referência. Deverá o jovem 
residir na Comarca onde será executada a medida. 

  



Nogueira (1991) entende que a liberdade assistida deve ser aplicada aos 

adolescentes reincidentes ou habituais na prática de atos infracionais e que 

demonstrem tendência para reincidir, já que os primários devem ser apenas 

advertidos, com a entrega deste adolescente aos pais ou responsável. 

  

A medida é um ato executório, designando o juiz, pessoa capacitada 

para acompanhar a situação do adolescente, podendo ser recomendada por 

entidade ou programa de atendimento.    

  

Para Cury, Garrido e Marçura (2006), o encargo é pessoal, devendo 

recair sobre pessoa determinada. As entidades que mantém programa de 

liberdade assistida deverão indicar as pessoas capacitadas para exercer a 

função de orientador, podendo a autoridade judiciária designar qualquer 

pessoa de sua confiança. 

  

Conforme o artigo 118 da lei 8069/90, a liberdade assistida será fixada 

pelo prazo mínimo de seis meses, podendo, a qualquer tempo, ser prorrogada, 

revogada ou substituída por outra medida, tendo ouvido o orientador, o 

Ministério Público e o defensor. 

  

Não ocorrendo pelo legislador prazo de cumprimento da medida, 

entende-se que ela será aplicada enquanto o adolescente necessitar de 

acompanhamento, auxílio e orientação. 

  

O orientador social, com o apoio da supervisão do juiz, terá os seguintes 

encargos: I- promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-

lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou 

comunitário de auxílio e assistência social; II- supervisionar a frequência e o 

aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula; 

III- diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e sua inserção 

no mercado de trabalho; e IV – apresentar relatório do caso. 5 

  

                                                 
5 Art. 119 da Lei 8069/90 



Wilson Donizetti (2006) afirma que o adolescente considerado autor de 

ato infracional, destinado a cumprir medida sócio-educativa, tem o direito 

constitucional de ter um procedimento de execução baseado em regras claras 

– garantia do devido processo legal – como meio de atingir a cidadania.  

  

Todas essas imposições deverão considerar sempre a capacidade do 

adolescente de cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração, 

conforme o art. 112 da Lei 8069/90. 

  

 

 Semiliberdade 
 

A semiliberdade é uma medida vista também como privação de 

liberdade, só pode ser aplicada mediante o devido processo legal, sendo 

imprescindível ao desenvolvimento do adolescente a obrigatoriedade da 

escolarização e a profissionalização. Devendo o jovem permanecer no 

estabelecimento da privação de liberdade e interagir com a comunidade e 

familiares.  

 

A medida socioeducativa de semiliberdade, como o próprio nome 

sugere, quando aplicada, limita a liberdade do adolescente infrator. Consiste, 

conforme se infere do dispositivo legal, na segregação do adolescente no 

período noturno, enquanto lhe é oportunizado, no período diurno, o exercício 

de atividades externas, inclusive sem autorização judicial. Enquanto ela 

perdurar, será necessária a escolarização e a profissionalização. 

 
Art. 120 do ECA. O regime de semiliberdade pode ser 
determinado desde o início, ou como forma de transição para o 
meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, 
independentemente de autorização judicial. 
§1º São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, 
devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos 
existentes na comunidade. §2º A medida não comporta prazo 
determinado, aplicando-se, no que couber, as disposições 
relativas à internação. 
 

 Entende-se também como medida sócio educativa de semiliberdade, 

como regime e política de atendimento destinada a adolescentes infratores que 



trabalham e estudam durante o dia e à noite recolhem-se a uma entidade 

especializada. 

 
A propósito, Liberati (2006): 
 

O regime de semiliberdade caracteriza-se pela privação parcial 
da liberdade do adolescente, considerado autor de ato 
infracional. A ele foi imposta tal medida pela autoridade 
judiciária, por sentença terminativa do processo, que observou 
o devido processo legal. Duas são as oportunidades de 
imposição da medida: aquela determinada, desde o início, pela 
autoridade judiciária, por meio do devido processo legal de 
apuração do ato infracional e aquela determinada pela 
‘progressão’ do regime de internação para o da semiliberdade. 
A semiliberdade poderá, a qualquer tempo, ser convertida em 
medida sócio-educativa em meio aberto, nas mesmas 
circunstâncias do internamento. 

 
Por sua vez,Elias (2004) assevera: 
 

A medida pode ser aplicada desde o início, quando, pelo 
estudo técnico, se verificar que é adequada e suficiente do 
ponto de vista pedagógico. Pode ser, ademais, aplicada como 
forma de transição para o meio aberto, isto no caso do 
adolescente que sofreu medida de internação. Se este deixou 
de representar um perigo à sociedade, deve passar para um 
regime mais ameno, em que possa visitar os familiares e 
freqüentar escolas externas ou trabalhar. 
 

Esta medida pode ser aplicada desde o início ou como forma de 

transição para o meio aberto, podendo ser realizadas atividades externas, 

independentemente de autorização judicial. A manutenção deverá ser 

reavaliada pela Autoridade Judicial, depois de ouvido o Ministério Público e a 

Defesa, no máximo a cada seis meses.  

  

A semiliberdade também é executada em meio aberto, implicando, 

necessariamente, a possibilidade de realização de atividades externas, como a 

frequência à escola, as relações de emprego etc. Se não houver esse tipo de 

atividade, a medida socioeducativa perde sua finalidade.  

  

No período noturno, quando o adolescente deverá recolher-se à 

entidade de atendimento, os técnicos sociais deverão complementar o trabalho 



de acompanhamento, auxílio e orientação, sempre verificando a possibilidade 

de término do tratamento (LIBERATI, 2006). 

  

Donizetti (2006) afirma que o regime de semiliberdade destina-se, 

sobretudo, aos menores cuja agressividade, oposição ou instabilidade se 

explicam por frustrações afetivas, traumatismos da afetividade ou sentimentos 

de inferioridade; e ainda a menores cuja inadaptação resulta da falta de direção 

familiar ou da extrema fraqueza dos pais. Daí a necessidade do exame médico-

psicológico e social do menor candidato ao regime de semi-internato, que não 

será permitido sem essa prévia observação científica do menor.  

 

Caso o adolescente descumpra a medida de semiliberdade, o Juiz 

poderá terminar a regressão de medida sócio educativa, cumprindo assim por 

três meses a internação. 

  

 
4.2 A Medida Sócio-Educativa de Internação  
  

A medida sócio educativa de internação é definida, conforme o Estatuto 

da Criança e Adolescente, como medida privativa de liberdade e tem como 

base os princípios da brevidade, da excepcionalidade e do respeito à condição 

peculiar do adolescente como pessoa em desenvolvimento. 

 

 

Donizetti (2006) afirma que: 

  
A internação tem seu parâmetro na legislação penal 
correspondente ao regime fechado, que é destinado aos 
condenados considerados perigosos e que tenham praticado 
crimes punidos com pena de reclusão superior a oito anos6. Ao 
especificar o referido regime, o Código Penal determina que a 
execução da pena imposta será em estabelecimento de 
segurança máxima ou média. 
 
  

                                                 
6 Código Penal Brasileiro, art. 33, §2º, “a” 



Assim, conclui-se que a internação, como medida sócio-educativa de 

privação de liberdade, deve ser cumprida em estabelecimento que adote o 

regime fechado. Em alguns casos, existem as exceções, como: o adolescente 

poderá realizar atividades externas, a critério da equipe técnica e após 

cumprido o prazo máximo de três anos; o adolescente deverá ser liberado ou 

colocado em regime de semiliberdade ou liberdade assistida. 

 
Art. 121 do ECA. A internação constitui medida privativa de 
liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento. 
§1º Será permitida a realização das atividades externas, a 
critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa 
determinação judicial em contrário. 
§2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua 
manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, 
no máximo a cada seis meses. 
§3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação 
excederá a três anos. 
§4º Atingindo o limite estabelecido no parágrafo anterior, o 
adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de 
semiliberdade ou de liberdade assistida. 
§5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade. 
§6º Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de 
autorização judicial, ouvido o Ministério Público. 

 

 Os princípios que norteiam a internação, pode-se assim entender que o 

da Brevidade deverá ter um tempo determinado para sua duração: o mínimo de 

seis meses e o máximo de três anos.  A internação precisa ser breve. A 

exceção fica por conta do art. 122, §1º, III, que estabelece o período máximo 

de três meses de internação nas hipóteses de descumprimento reiterado e 

injustificável da medida anteriormente imposta; o mínimo, neste caso, fica a 

critério do juiz. 

  
 
 

Por seu turno Gomes da Costa (1990) afirma que: 
 

Três são os princípios que condicionam a aplicação da medida 
privativa de liberdade: o princípio da brevidade enquanto limite 
cronológico; o princípio da excepcionalidade, enquanto limite 
lógico no processo decisório acerca de sua aplicação; e o 
princípio do respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento, enquanto limite ontológico, a ser considerado 
na decisão e na implementação da medida. 



 
Para Tavares (2008): 

 
É a mais severa das medidas sócio-educativas estabelecidas 
no Estatuto. Priva o adolescente de sua liberdade física – 
direito de ir e vir – à vontade. Somente em caráter excepcional 
(art. 122, § 2º) será aplicada, com observância do inciso V do 
art. 227 da Constituição Federal, aqui regulamentada. Da curta 
duração para não resultar em instrumento deformador da 
personalidade colhida em estágio de estruturação bio-física-
psicológico e em caminho de maturidade. 

 

Diante do princípio da brevidade, o adolescente deve alcançar o tempo 

necessário na Unidade, o qual está em processo de formação e tem seu direito 

fundamental à liberdade, um dos mais relevantes fatores para a construção do 

seu caráter. A vida em sociedade, os direitos de expressão, de se divertir e de 

participação da vida política são exemplos da importância do gozo da sua 

liberdade, em um momento singular da sua existência (MACIEL, 2008). 

  

A adolescência é a menor fase da vida, um verdadeiro rito de passagem. 

Compreende a idade entre os doze e os dezoito, durante apenas seis de todos 

os anos da existência de uma pessoa. Por isso a preocupação do legislador 

com a internação, limitando a sua duração há três anos, o que já se constitui 

em metade deste período de amadurecimento. 

  

O princípio da excepcionalidade informa que a medida de internação 

somente será aplicada se for inviável ou malograr a aplicação das demais. 

Existindo outras medidas que possam substituir a de internação, o juiz deverá 

aplicá-las, reservando a de privação de liberdade para os atos infracionais 

praticados mediante grave ameaça ou violência à pessoa e por reiteração no 

cometimento de outras infrações graves. 

 
Art. 122 do ECA. A internação deverá ser cumprida em 
entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele 
destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critério 
de idade, compleição física e gravidade da infração. Parágrafo 
único. Durante período de internação, inclusive provisória, 
serão obrigatórias atividades pedagógicas. 
 
 



 A internação precisa ser excepcional. Significa que sua aplicação 

somente se justifica quando não há outra que se apresente mais adequada à 

situação. As exceções pressupõem a existência de uma regra. Neste caso, a 

regra é a da manutenção do jovem em liberdade (MACIEL, 2008). 

  

A excepcionalidade é consequência do caráter aflitivo das medidas 

restritivas de liberdade e guarda estreita relação com a necessária delimitação 

do poder do Estado de impingir aos indivíduos cerceamento no exercício dos 

seus direitos. 

  

A medida de internação é excepcional. A respeito disso Donizetti (2006) 

afirma que: 

 
A medida de internação será necessária aqueles casos em que 
a natureza da infração e o tipo de condições psicossociais do 
adolescente fazem supor que, sem um afastamento temporário 
do convívio social a que está habituado, ele não será atingido 
por nenhuma medida terapêutica ou pedagógica e poderá, 
além disso, representar risco para outras pessoas da 
comunidade.  

 

Pelo princípio do respeito ao adolescente em condição peculiar de 

desenvolvimento, o Estatuto reafirma que é dever do Estado zelar pela 

integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas 

adequadas de contenção e segurança. Este princípio traz uma ótica 

multidisciplinar sobre o comportamento do adolescente, realçando as suas 

especificidades em relação ao adulto e impondo que sejam tomadas em conta 

por todos os operadores do sistema suas circunstanciais condições psíquicas, 

físicas e emocionais. 

  

Os princípios citados asseguram que: 7 
a) salvo expressa e motivada determinação judicial em contrário, podem ser 

realizadas atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade; 

b) a liberação do jovem se dará, em qualquer caso, compulsoriamente aos vinte e 

um anos de idade; 

                                                 
7 Art. 121 a 125 da Lei 8069/90 - ECA 



c) a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério 

Público; 

d) em nenhuma hipótese será aplicada a internação havendo outra medida 

adequada; 

e) a internação deve ser cumprida em entidade própria e exclusiva para 

adolescentes, sendo obrigatórias as atividades pedagógicas; 

f) direitos específicos dos jovens privados de liberdade; 

g) dever do Estado de zelar pela integridade física e mental dos internos. 

 
Art.125 do ECA. É dever do Estado zelar pela integridade física 
e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas 
adequadas de contenção e segurança. 
 
 

Para o procedimento judicial, existem três momentos nos quais a 

internação pode ser decretada: a provisória, considerada anterior à prolação da 

sentença; definitiva, na sentença do juiz; e a terceira denominada “internação –

sanção”, esta posterior à sentença de outra medida sócio-educativa mais 

branda, quando o adolescente não a cumpri. 

  

Vale ressaltar que a medida sócio-educativa de internação não pode, em 

hipótese alguma, ser aplicada à criança. No Habeas Corpus n. 12.515-0, a 

Colenda Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo como 

relator o Desembargador Torres de Carvalho, decidiu que uma criança que 

havia sido internada na FEBEM não poderia ser submetida a tal medida. 

Tratava-se de menor que não havia completado doze anos à data do fato e, 

destarte, só poderia sofrer as medidas do art. 101 do Estatuto (ELIAS, 2004).  
 

A medida sócio-educativa de internação, além dos princípios já citados, 

possui algumas particularidades que contribuem para o processo de 

ressocialização do adolescente privado de liberdade. Lembrando que a 

adolescência é fase de erupção. Tudo é intenso e contraditoriamente duvidoso 

no indivíduo. É momento de muitas escolhas e poucas opções. Ímpar como é, 

a adolescência causa um verdadeiro “terremoto interior” que não pode ser 

ignorado pelos que exercem a prática jurídica nesta área, ao analisarem a 

conduta do jovem em conflito com a lei.  



  

Frisa-se que há um equívoco muito grande quando se depara com o 

imaginário popular que acredita na internação do adolescente infrator como 

sendo a solução do problema. Na verdade, por melhor que seja a entidade de 

atendimento, a internação deve ser aplicada de forma excepcional, porque 

provoca no adolescente os sentimentos de insegurança, agressividade e 

frustração, acarreta exacerbado ônus financeiro para o estabelecimento e não 

responde às dimensões do problema. 

  

Para Wilson Donizeti (2006), a internação terá eficácia, no entanto, se 

for um meio para tratar o adolescente, e nunca um fim em si mesmo, adotando 

um critério rígido de triagem, para permitir o tratamento tutelar somente 

daqueles que dele necessitam. Disso decorre que a internação deve ser 

cumprida em estabelecimento especializado, de preferência de pequeno porte, 

e contar com pessoal especializado nas áreas terapêuticas e pedagógicas e 

com conhecimentos de Criminologia. 

  

 Sobre o assunto, assim se manifesta Valente (2002): 
 

Ora, é incontestável que a finalidade primordial existente na 
imposição de qualquer medida ao adolescente é à busca de 
sua reabilitação. Não tendo alcançado, ainda, plena 
capacidade de responder criminalmente por seus atos, almeja-
se que ingresse na maioridade penal recuperado. 
É comum a afirmação, presente em vários julgados da Câmara 
Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de 
que “a internação, tal como imposta, não guarda caráter 
punitivo, retributivo. Ao contrário, emerge como forma de 
proporcionar a reeducação do adolescente infrator”. 
Inegável, porém, que, dependendo da gravidade da infração 
praticada ou do grau de comportamento da personalidade do 
agente, sua segregação total (internação) ou parcial 
(semiliberdade) pode assegurar tranqüilidade e segurança à 
sociedade, que somente receberá o adolescente de volta 
quando, após avaliações periódicas e respeitados os limites do 
art. 121, §§ 3º (duração máxima de três anos) e 5º (liberação 
compulsória aos 21 anos de idade), do ECA, ficar constada 
inequívoca aptidão para o retorno à vida social.[...] Até aqui 
identificamos nas medidas socioeducativas, caráter educativo e 
ressocializador para o menor e caráter protetivo para a 
sociedade.[...] Há, porém, quem atribua caráter punitivas às 
medidas legais, a despeito do que dispõe o ECA quanto a 
proteção do adolescente.[...] É o caso do acórdão relatado pelo 



eminente Dês. Yssef Cahalil, segundo o qual “as medidas 
socioeducativas previstas no ECA também visam punir o 
delinqüente, mostrando-lhe a censura da sociedade ao ato 
infracional que cometeu, e protegendo os cidadãos honestos 
da conduta criminosa daqueles que ainda não são penalmente 
responsáveis”.[...] É claro que esse caráter somente pode ser 
vislumbrado nas medidas que segregam o adolescente infrator, 
total (internação) ou parcialmente (semiliberdade), da vida em 
sociedade. Ainda que a finalidade maior seja a reeducação, é 
impossível deixar de admitir que a inserção do adolescente em 
estabelecimento, ainda que adequado a sua internação, não 
acarrete a sensação de reprimenda de corrente de sua 
conduta. 

 

Ainda sobre a questão, Saraiva (2005) assim se posiciona: 
 
A sanção estatutária, nominada medida socioeducativa, tem 
inegável conteúdo aflitivo (na lição legada por Basileu Garcia) e 
por certo esta carga retributiva se constitui em elemento 
pedagógico imprescindível à construção da própria essência da 
proposta socioeducativa. Há a regra e há o ônus de sua 
violação. 

 

Alerta-se ainda que a moderna pedagogia que orienta o tratamento do 

menor autor de infração penal, a tradicional disciplina imposta pela força e pela 

coação, deve ser substituída por um amplo processo que leve o menor a 

descobrir o seu próprio valor e, conscientemente, passe a orientar sua conduta 

segundo as normas de autodisciplina e de autocontrole, tendentes à 

ressocialização. Em suma, a verdadeira terapia deve visar: a) à formação de 

uma personalidade sadia, despertando no menor a autoconfiança e auto-

estima; b) ao domínio da agressividade; c) à sua readaptação social (RIBEIRO 

MACHADO,1986.) 

  

Assim, a medida de internação permite a realização de atividades 

externas. Isto ocorre quando o juiz já determina na sua sentença ou quando a 

equipe técnica encaminha para autoridade judiciária relatório psicossocial do 

adolescente. Essa situação permite que o jovem possa, aos poucos, interagir 

com a sociedade, resgatando sua auto-estima e mostrando para o meio social 

a possibilidade de recuperação, conforme determina o Estatuto da Criança e 

Adolescente. 

  



Há casos em que não se aconselha a permissão ao adolescente desde 

o início do cumprimento da medida, visto que, ao sair, pode correr risco de 

morte junto à sociedade. Nestes casos, a equipe técnica deverá reavaliar mais 

de perto, levando seus relatórios, conforme determinação judicial, à autoridade 

para assim decidir. 

  

Importante lembrar que na sentença de uma medida de internação o juiz 

não pode determinar o prazo de manutenção do adolescente no sistema de 

internação. Deve sim decidir, mediante decisão fundamentada, o prazo do 

relatório da equipe técnica que irá acompanhar, dentro da Unidade, este 

adolescente, para saber o processo de evolução deste jovem, mas este prazo 

não pode ultrapassar a 06 (seis) meses. Assim, a cada seis meses a equipe 

técnica envia ao Ministério Público e Autoridade Judiciária o parecer 

psicológico e relatório social do adolescente, avaliando a progressão do 

mesmo. Este prazo é obrigatório e decide a prorrogação, substituição e 

revogação da medida sócio-educativa de internação do jovem.8 

  

O prazo máximo de manutenção do adolescente privado de liberdade, 

conforme determina a Lei 8069/90 – Estatuto da Criança e Adolescente, não 

pode exceder a 03 (três) anos. Chegado a este limite, o adolescente deve ser 

liberado desta medida, mas não significa dizer que não irá continuar cumprindo 

medida, poderá ser colocado em outro regime, como o de semiliberdade ou de 

liberdade assistida. Tendo em vista ao entendimento da progressão de medida.  

  

A liberação compulsória só irá acontecer aos 21(vinte e um) anos de 

idade. Para Wilson Donizeti (2006), cria-se, neste contexto, a figura da extinção 

da punibilidade do adolescente autor de ato infracional pela prescrição, 

considerada de maneira análoga às disposições do Código Penal, o que não 

deixa de configurar a impossibilidade do Estado Juiz de aplicar qualquer 

medida sócio-educativa, caracterizada pelo decurso de tempo. 

  

                                                 
8 Art. 121 da Lei 8069/90 



Diferentemente do que ocorria no regime do revogado Código de 

Menores, quando a medida de internação poderia ser aplicada no caso de 

cometimento de qualquer infração penal ou até por desvio de conduta, 

atualmente somente o será em caso de ato infracional cometido mediante 

grave ameaça ou violência à pessoa, ou, então, por reiteração de outras 

infrações graves, podendo-se destacar, entre estas, os crimes contra o 

patrimônio, em que não há violência ou ameaça à pessoa, como são os casos 

de furto, apropriação indébita e estelionato. (ELIAS, 2004) 

  

Entende Mirabete (1987), que o ato infracional cometido mediante grave 

ameaça é aquele em que o mal prenunciado deve ser certo (não vago), 

verossímil (possível de ocorrer), iminente (que está para ocorrer, e não previsto 

para futuro longínquo) e inevitável (que o ameaçado não possa evitar).  

  

Apesar de ser uma conduta criminosa em sim mesma, no caso de se 

referir à promessa do mal injusto e grave, conforme o art. 147 do Código Penal, 

a ameaça, também chamada de violência moral, é a promessa da prática de 

um mal a alguém que depende da vontade do infrator e põe em perigo a 

tranquilidade e a liberdade psíquicas da vítima.  

  

Por outro lado, o ato infracional cometido mediante violência à pessoa é 

determinado pelo desenvolvimento de força física para vencer resistência real 

ou suposta ou emprego de força material cometida contra uma pessoa.  

  

A segunda condição para aplicação da medida de internação, conforme 

entendimento de Wilson Donizeti (2006) é caracterizada pela reiteração no 

cometimento de outras infrações graves. Neste caso, é justificada para o 

adolescente que, já tendo recebido a aplicação de alguma medida, volte a 

praticar outros atos infracionais de natureza grave, demonstrando, através de 

sua conduta, que a medida anteriormente proposta não foi suficiente para 

recuperá-lo e reintegrá-lo à sociedade. Percebe-se, assim, que existe um 

índice maior de censurabilidade na conduta do infrator que reincide. 

  



O entendimento último da aplicação da medida sócio-educativa de 

internação no artigo 122 da Lei 8069/90 se dá quando é determinada pelo 

descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 

Quer dizer, o adolescente descumpre a medida que lhe foi imposta e deve 

renovar a internação. Para Cury, Garrido e Marçura, (1991), “restabelecida a 

medida anteriormente imposta, novo descumprimento injustificável é reiterado 

autoriza a renovação da internação”.  

  

A imposição da medida sócio-educativa de internação, deve-se lembrar, 

é um ato excepcional e não será aplicada havendo outra que a substitua. 

Deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescente9, em local 

distinto daquele destinado ao abrigo10, obedecendo rigorosamente à separação 

por critério de idade, compleição física e gravidade da infração, sendo 

obrigatória a execução de atividades pedagógicas (LIBERATI, 2006). 

 

Observamos, por oportuno, comentar mais adiante a respeito do 

cumprimento da medida sócio-educativa de internação em entidades nos 

moldes adequados. 

 

 
 
 
 
 
 

5 GESTÃO E POLÍTICA DE ATENDIMENTO SÓCIO-
EDUCATIVO DE INTERAÇÃO COM BASE NO 
ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 
 
5.1 A Política de Atendimento e sua evolução. 
  
                                                 
9 Art. 185 da Lei 8969/90 
10 Art. 101 da Lei8969/90 



A política social de atendimento é definida, segundo Gomes da Costa 

(1990), como conjunto de leis, instituições, políticas e programas criados pelo 

Poder Público e voltados para a distribuição de bens e serviços destinados a 

promover e garantir os direitos sociais dos cidadãos, constitui a vertente social 

do Estado. 

 

Esta política pública, voltada para a criança e o adolescente, vem bem 

antes do Estatuto da Criança e Adolescente – Lei 8069/90, data do período 

colonial as primeiras referências de atendimento à população no país. 

  

No começo do século XX, a ideia de investimento na criança como forma 

de garantir o desenvolvimento da nação brasileira, e, consequentemente, da 

necessidade do estabelecimento de ações capazes de prepará-la corretamente 

para a convivência em sociedade, consolidou-se entre os intelectuais da época, 

notadamente, entre médicos e juristas (TAVARES, 2008). 

 

A inauguração da rede de assistência pelo Estado foi balizada no ideário 

higienista e, consequentemente, na implementação de políticas ligadas ao 

controle sanitário e eugênico das camadas menos favorecidas da sociedade; 

foi ainda caracterizada pela manutenção do sistema de acolhimento de 

crianças e adolescentes pobres – ou em conflito com a lei- em instituições 

oficiais ou conveniadas, que funcionavam em regime de internação (Tavares, 

2008). Surge, então, o Código de Mello Matos (Decreto nº 17.943-A/27) como a 

primeira legislação consolidada a respeito da matéria, reforçando o tratamento 

diferenciado que se pretendia conferir ao dito segmento e coroando a 

intervenção jurídica das questões infanto-juvenis. A metodologia desta lei foi 

fundada na categorização dos “menores” entre “abandonados” e 

“delinquentes”, estes sendo tratados, ora como vítimas, ora como um perigo à 

sociedade. 

  

Assim, o atendimento à criança e ao adolescente, inicialmente, 

concentrara-se no Juizado de Menores, responsável por organizar a rede de 

assistência, de fiscalizar as instituições, bem como de aplicar medidas de 



caráter protetivo ou repressivo aos referidos menores. Notou-se que não existiu 

um planejamento organizacional para implantação e efetivação das instituições.  

  

Logo em seguida, surge a necessidade do SAM – Serviço de Assistência 

ao Menor, do Departamento Nacional da Criança e da LBA, no entanto, através 

da fiscalização das instituições, o tocante à rede de assistência ainda é 

responsabilidade do Juízo de Menores (TAVARES, 2008) 

  

Ocorre então a extinção do SAM- Serviço de Assistência ao Menor. 

Institui-se a Política Nacional do Bem Estar do Menor – PNBEM, cria-se a Lei 

4.513/64 – FUNABEM – Fundação Nacional do Bem- Estar do Menor, a quem 

é atribuída, agora, autonomia administrativa e financeira, a fim de viabilizar o 

cumprimento de sua principal missão, consistente na elaboração e na 

implantação da PNBEM. 

  

Durante todo governo militar prevaleceu a concepção de que qualquer 

criança ou adolescente que estivesse passando por privação capaz de retirá-lo 

dos “padrões de normalidade” sociais deveria ser institucionalizado, como 

forma de garantir a sua ressocialização, instaurando-se, assim, uma verdadeira 

“esquizofrenia” para se aprender a viver em sociedade. (PEREIRA, 1998) 

  

Surge um novo Código de Menores (Lei 6.697/79) que, referendando o 

sistema vigente, objetivou regrar a vida das crianças e adolescentes 

vitimizados pela pobreza, pela violência, pela ausência de representação legal. 

Dessa forma, os autores de infrações penais, todos, indistintamente, eram 

marcados com a pecha da “situação irregular” e, por conta disto, eram alvos de 

medidas aplicáveis pela autoridade judiciária (TAVARES, 2008). 

 A rede de atendimento que serviu de retaguarda para as medidas 

instituídas pela Lei nº 6.697/79 em nada se diferenciou da já existente, 

permanecendo o modelo de gestão centralizado e vertical, típico do regime 

militar, assim como as práticas correcionais – repressivas de outrora. Esta 

realidade começou a ser objeto de críticas quando o regime ditatorial do 

governo existente na época passou a apresentar sinais de enfraquecimento, 



notadamente, entre os setores mais influentes da sociedade, ao se depararem 

com um modelo político e econômico falido e desgastado. 

  

O período de transição política em direção à democratização do país 

distinguiu-se pelo incremento, na sociedade civil, dos debates relacionados à 

garantia de direitos humanos, e, igualmente, pela reivindicação de mecanismos 

capazes de garantir a participação da população na gestão da coisa pública; a 

grande mobilização no sentido de estabelecer uma nova ordem jurídica, capaz 

de atender aos novos anseios da sociedade, culminou na promulgação da 

Constituição de 1988 (TAVARES, 2008). 

  

O artigo 227, caput da CRFB/88, colacionou de forma inédita no 

ordenamento jurídico pátrio, o rol de direitos dos quais são titulares todas as 

crianças e os adolescentes, instituindo, desta forma, verdadeira “Declaração 

dos Direitos e Garantias Infanto – Juvenis Fundamentais”. (JUNIOR, 1993)  

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 

  

A Doutrina da Proteção Integral finalmente surgiu na esfera nacional, 

pois já estava consagrada na normativa internacional. Nesta Doutrina, a 

criança e o adolescente passam a ser sujeito de direitos, dignos de proteção 

especial, em razão da sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, 

independente de sua situação socioeconômica, sendo esta a base doutrinária 

para o tratamento da matéria na legislação específica. 

 

O parágrafo 7º do artigo 227 tratou especificamente de normas 

concernentes à política de atendimento às crianças e aos adolescentes, 

impondo como principais diretrizes as mesmas atreladas à política de 

assistência social, a saber; a descentralização político-administrativa e a 

participação popular. 

 



Por descentralização político-administrativa compreende-se a 

distribuição do poder por todas as entidades federativas, que, atuando de 

forma harmônica e complementar, responsabilizam-se pela definição e pela 

execução da política de atendimento. A participação popular, neste caso, 

consiste no chamamento da sociedade a colaborar no processo de formulação 

das políticas públicas, bem como a controlar as ações governamentais em 

todos os níveis. 

 

Assim, não houve mais espaço para a subsistência do modelo de 

atendimento centralizado, vertical, assistencialista e correicional-repressivo 

construído sob a égide do Código de Menores, sendo a promulgação da Lei nº 

8.069/90 – Estatuto da Criança e Adolescente- o passo subsequente na 

instituição de uma nova ordem jurídico-social e, consequentemente, de uma 

nova política de atendimento. 

 

Segundo Costa(1990): 

 
O Estatuto da Criança e Adolescente introduz mudanças tão 
profundas e amplas nas políticas públicas dirigidas à infância e 
à juventude brasileira que não é exagerado afirmar que ele 
promove, literalmente, uma revolução copernicana neste 
campo. [...] Ao revogar o velho paradigma, representado pelas 
Leis 4.513/64 (Política Nacional do Bem- Estar do Menor) e 
6.697/79 (Código de Menores), o estatuto cria condições legais 
para que se desencadeie uma verdadeira revolução, tanto na 
formulação das políticas públicas para a infância e a juventude 
como na estrutura e funcionamento dos organismos que atuam 
na área.[...] Estamos, portanto, diante da possibilidade de virar 
a página, não de das décadas de regime autoritário, mas de 
quase quinhentos anos de prática equivocadas nas relações do 
Estado e da sociedade brasileiros com um dos contingentes 
mais vulneráveis e frágeis da nossa população: as crianças e 
os adolescentes. 
 

Esta nova Lei nº 8.069/90 vem expressar direitos da população infanto-

juvenil brasileira, valorizando os membros desse grupo como seres humanos, 

além de considerar a necessidade de especial respeito à sua condição de 

pessoa em desenvolvimento, o valor prospectivo da infância e adolescente 

como portadoras de continuidade do seu povo e o reconhecimento da sua 

situação de vulnerabilidade, o que os torna merecedores de proteção integral 

por parte da família, da sociedade e do Estado; devendo este atuar mediante 



políticas públicas e sociais na promoção e defesa de seus direitos. No plano 

legal, o surgimento desta lei representou uma opção pela inclusão social do 

adolescente em conflito com a lei. Não se trata mais de um mero objeto de 

intervenção, como acontecia com o Código de Menores. 

 

A necessidade de ampliar fórmulas e ações não pára com o ECA e 

principalmente com a efetivação da cidadania dos adolescentes em conflito 

com a lei, assim, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CONANDA, responsável por deliberar sobre a política de 

atenção à infância e adolescência – pautado no princípio da democracia 

participativa- buscou cumprir seu papel normatizador e articulador, ampliando 

os debates e sua agenda com os demais atores do Sistema de Garantia dos 

Direitos (SGD). Surgi em fevereiro de 2004 através da Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos (SEDH) em conjunto com o CONANDA e apoio do Fundo 

das Nações Unidas para Infância (UNICEF), a proposta do Sistema Nacional 

de Atendimento Socioeducativo – SINASE, configura-se como um guia na 

implementação das medidas socioeducativas. Nos propomos a detalhar seus 

objetivos e ações frente a medida sócio-educativa de internação mais adiante. 

 

5.2 A Gestão da Política de Atendimento. 

Com o Estatuto da Criança e Adolescente surge também a 

descentralização político-administrativa e a responsabilidade pela causa da 

infância que ultrapassa a esfera do poder familiar e recai sobre a comunidade 

da criança ou do adolescente e sobre o poder público. Sendo este último o 

executor da política de atendimento. O desafio é real, efetiva e palpável. 

Essa política administrativa, chamada de política social de atendimento 

da criança e adolescente, conforme o artigo 86 do ECA, ressalta que: 

 
Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado 
de ações governamentais e não-governamentais, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

É definida, segundo Costa (1990), como: 



  

Conjunto de leis, instituições, políticas e programas criados 
pelo Poder Público e voltados para a distribuição de bens e 
serviços destinados a promover e garantir os direitos sociais 
dos cidadãos constitui a vertente social do Estado. 

E, mais adiante, afirma ainda Costa (1990) que: 

A política social, no interior desta visão, é a estrutura de leis, 
propósitos, compromissos, princípios e valores que presidem a 
estrutura e funcionamento do ramo social do Estado no âmbito 
da satisfação das necessidades básicas dos cidadãos. 

 

Diante desses princípios acima citados pode-se entender que teremos 

na política social o princípio da eficiência e eficácia da gestão pública para 

tornar o desafio da proteção integral em ideal, efetiva e palpável no 

atendimento do adolescente privado de liberdade. 

 

Para discutir a questão da eficiência e eficácia operativa na política de 

atendimento como fundamento das políticas públicas faz-se necessário 

analisar a sua origem e conceito.  

 

O princípio da eficiência tem como base sua existência na ordem 

constitucional brasileira de 1988. Como princípio geral da administração 

pública, com a Emenda Constitucional de nº 19/98, introduziu expressamente 

no artigo 37 da CF. 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte...   

 

Para Meirelles (2006), na eficiência como um dos deveres da 

Administração Pública, definindo-o como o que se impõe a todo agente público 

para que realizem suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento 

funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se 

contenta em ser desempenhado apenas com legalidade, mas exigindo 



resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das 

necessidades da comunidade e de seus membros. 

 

Na verdade, para Di Pietro (2002), o princípio da eficiência apresenta, na 

realidade, dois aspectos: modo de atuação do agente público, do qual se 

espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os 

melhores resultados; e em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar 

a Administração Pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os 

melhores resultados na prestação do serviço público. 

 

Ainda a autora comenta que o princípio da eficiência trata-se de ideia 

muito presente entre os objetivos da Reforma do Estado no Plano Diretor, 

elaborado em 1995, e afirma que reformar o Estado significa melhorar não 

apenas a sua organização e o seu pessoal, mas também suas finanças e todo 

seu sistema institucional legal, de forma a permitir que o mesmo tenha uma 

relação harmoniosa e positiva com a sociedade civil. A reforma do Estado 

permitirá que seu núcleo estratégico tome decisões mais corretas e efetivas, e 

que seus serviços – tanto exclusivos, quanto os competitivos, que estarão 

apenas indiretamente subordinados na medida em que se transformam em 

organizações públicas não estatais – operem muito eficientemente. 

 

A reforma do Estado surgiu em 1995 com Bresser Pereira, ela substituiu 

a administração pública burocrática, misturada a práticas clientelistas e 

patrimonialistas, por uma administração pública gerencial, que adota os 

princípios da nova gestão pública (NEW PUBLIC MANAGEMENT). 

 

 

 

A reforma envolveu:  

a) A descentralização dos serviços sociais para Estados e Municípios.  

b) A delimitação mais precisa da área de atuação do Estado, 

estabelecendo-se uma distinção entre as atividades exclusivas, que envolvem 

o poder do Estado e devem permanecer no seu âmbito, as atividades sociais e 



científicas, que não lhe pertencem e devem ser transferidas para o setor 

público não estatal, e a produção de bens e serviços para o mercado.  

c) A distinção entre as atividades do núcleo estratégico, que devem ser 

efetuadas por políticos e altos funcionários, e as atividades de serviços, que 

podem ser objeto de contratações externas.  

d) A separação entre a formulação de políticas e sua execução.  

e) Maior autonomia para as atividades executivas exclusivas do Estado 

adotarão a forma de agências executivas.  

f) Maior autonomia ainda para os serviços sociais e científicos que o 

Estado presta, que deverão ser transferidos para organizações sociais.  

g) Assegurar a responsabilização (accountability) por meio da 

administração por objetivos, de criação de quase mercados e de vários 

mecanismos de democracia direta ou de controle social, combinados com o 

aumento da transparência no serviço público. (BRESSER, 1999). 

 

Para Bresser (1999), a demanda social existia, mas não estava clara 

para ninguém, não fazia parte da agenda política da nação a possibilidade de 

mudança, a forma gerencial da administração, trazendo atona o princípio da 

eficiência e eficácia. 

 

Cecília Vescovi de Aragão (1997), no seu artigo Burocracia, Eficiência e 

Modelos de Gestão Pública: Um ensaio, afirma: 

[...] eficiência está ligada ao melhor uso dos recursos da 
organização, de forma a obter seu produto ou serviço. Poderia 
ser sintetizada na relação entre o input real e o input padrão (o 
desejado pela organização), cujo resultado tenderia a zero. 
Eficácia, por seu turno, refere-se à performance externa da 
organização, ao seu produto, ou seja, sua contribuição para o 
alcance dos objetivos organizacionais. Pode ser sintetizada na 
relação entre o output real e o output padrão, cujo resultado 
tenderia a infinito. 

 

Na concepção da socióloga Rua (1998, grifo nosso): 

1-Eficácia: significa realizar aquilo que foi pretendido. 
Suponha-se, por exemplo, que uma ação de governo é uma 
campanha de vacinação para 50000 crianças. A eficácia será 
dada pelo numero de crianças vacinadas. As perguntas, então, 



são: os insumos foram disponibilizados? Estiveram disponíveis 
a tempo? Foram suficientes para gerar os outputs pretendidos? 
[…]  
2-Eficiência: significa realizar aquilo que foi pretendido, de 
acordo com a estratégia selecionada, com os custos 
estabelecidos ou menos. A eficiência é um critério que remete 
à racionalidade dos processos, não se refere somente aos 
resultados, mas às relações entre meios e fins. As perguntas 
são: Os insumos foram totalmente utilizados para os fins 
pretendidos? Houve insumos não utilizados? Algum dos 
insumos foi usado de maneira que não contribuiu para os 
resultados? A escala de utilização dos recursos foi apropriada, 
excessiva ou insuficiente? Houve atrasos?Erros?Haveria algum 
método de obter o mesmo resultado com custo e prazo menor? 
Houve perdas, desperdícios? Houve atrasos na 
disponibilização dos insumos? Houve inadequação de 
quantidade ou qualidade dos insumos? Houve erros de 
operação dos processos ou de gestão dos recursos e 
atividades?  

 
 
Diante destas considerações, Rua (1998) sintetiza que: 

 
As políticas públicas (policies), por sua vez, são outputs, 
resultantes da atividades política (politics) : compreendem o 
conjunto das decisões e ações relativas à alocação imperativa 
de valores. Nesse sentido é necessário distinguir entre política 
pública e decisão política. Uma política pública geralmente 
envolve mais do que uma decisão e requer diversas ações 
estrategicamente selecionadas para implementar as decisões 
tomadas. Já uma decisão política corresponde a uma escolha 
dentre um leque de alternativas, conforme a hierarquia das 
preferências dos atores envolvidos, expressando - em maior ou 
menor grau - uma certa adequação entre os fins pretendidos e 
os meios disponíveis. Assim, embora uma política pública 
implique decisão política, nem toda decisão política chega a 
constituir uma política pública. Um exemplo encontra-se na 
emenda constitucional para reeleição presidencial. Trata-se de 
uma decisão, mas não de uma política pública. Já a 
privatização de estatais ou a reforma agrária são políticas 
públicas.  

  

 

A síntese apresentada pela autora diz respeito a sua análise sobre as 

ações públicas destinadas à juventude. Deste modo, as questões sociais 

referentes à criança e à juventude, previstas, por exemplo, no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), contrapõe à idéia de “problemas políticos” a 

expressão “estado de coisas”. Assim, somente quando alcançam a condição de 

problemas de natureza política e ocupa a agenda pública, alguns processos de 

natureza social abandonam o “estado de coisas”. 



 

Mas as idéias reformadoras dentro do setor público têm tomado 

características bastante contraditórias. O debate sobre as reformas nesse setor 

tem trazido proposições diferenciadas, mesmo que partindo dos mesmos 

pressupostos de eficiência do setor. (FARAH,2000)  

 

Segundo Klering e Andrade (2006), no seu artigo Inovação na gestão 

pública: compreensão do conceito a partir da teoria e da prática, uma Nova 

Administração Pública (NAP) foi forjada a partir da necessidade de melhoria e 

eficiência nos serviços públicos de maneira geral. A NAP, também denominada 

de gerencialismo, tem como princípio básico a adoção dos padrões gerenciais 

utilizados pelo setor privado. Trata-se de uma ideologia que propõe a condução 

das ações públicas dentro dos padrões do mercado que, por sua vez, estão 

fortemente influenciados pelas ideias da escola neoclássica de administração 

(FERLIE,1999). Os modelos da NAP podem ser sintetizados em quatro 

aspectos ou focos básicos, que têm como referência as seguintes ideias 

adotadas: 
 Impulso para eficiência – a eficiência é a obstinação, adotam-se 

padrões e todas as formas de controle dirigidos à padronização da 

performance. 

 Downsizing e descentralização – a idéia é desmontar o governo e 

flexibilizar os serviços por meio de paramercados e do estabelecimento 

dos denominados contratos sociais. 

 Busca da excelência da iniciativa privada – a adoção de métodos e 

técnicas de gerenciamento adotadas pelo setor privado em busca da 

qualidade no atendimento de clientes. 

 Orientação para o serviço público – integração de métodos e técnicas 

de gerenciamento públicos e privados para atingir maior qualidade nos 

serviços. 

 

É importante salientar, ainda, que a crítica apresentada ao gerencialismo 

não nega as necessidades de reforma do setor público. Entretanto, quer 

evidenciar a inadequação da adoção cega de práticas oriundas do setor 

privado dentro do contexto público e ressaltar a necessidade de se refletir 

sobre a transformação do setor público a partir de seu próprio contexto. 



 

Neste sentido, por exemplo, questões como a accountability e a 

governança têm um sentido orientado para o setor público. Essas questões se 

referem especificamente à relação entre cidadãos e governos na condução das 

ações do setor público. E, também, se referem à qualidade e à eficiência de 

serviços, dentro de uma preocupação comum com a efetividade da estrutura 

pública. 

 

Na análise de Marta Farah (2000), as práticas inovadoras se 

caracterizam como novas formas de definir o conteúdo de políticas e de 

gerenciá-las. Isso é percebido na mudança da concepção da natureza dos 

serviços e na maneira de responder aos novos desafios enfrentados, além de 

se observar a inclusão de novos atores na formulação e implementação das 

políticas, privilegiando uma adequação efetiva de projetos e programas ao seu 

público alvo. 

 

Pinho e Santana (2000) também salientam esses aspectos como 

características inovadoras existentes no setor público. Tais experiências 

parecem demonstrar que um conjunto novo de respostas é colocado em jogo à 

medida que estruturas velhas não conseguem mais lidar com os problemas 

atuais. Nesse sentido, o processo de inovação constitui uma mudança de 

postura, onde são tratadas tanto questões mais pontuais quanto outras mais 

abrangentes. 

 

Essas análises procuram demonstrar uma nova realidade que emerge 

no setor público. São novos atores participando, novas políticas sendo 

implementadas, novos arranjos sendo constituídos. Assim, parece importante 

verificar como esse processo de inovação no setor público, relatado nessas 

experiências, pode ser analisado teoricamente (KLERING, 2006).  

 

Andrade (2001) propõe uma análise conceitual do processo de inovação 

das organizações públicas a partir de quatro dimensões, conforme a análise 

sobre as tensões básicas que existem no processo de inovação organizacional. 

O processo de inovação ocorre sob as seguintes tensões:  



 
 A necessidade de ser mantida a eficiência interna leva e ao mesmo 

tempo se identifica com os valores externos. 

 A necessidade de lidar com a complexidade a transpor rotinas. 

 A necessidade de controlar e ordenar múltiplas atividades, mas 

manter o espaço aberto para a criatividade e para se lidar com 

problemas. 

 A necessidade de gerar resultados e de dividir as responsabilidades 

e legitimar a inovação. 

 

Como observa Andrade (2001), a primeira tensão entre demanda 

externa e a eficiência interna se relaciona com a transformação no conteúdo 

dos serviços e com a ampliação dos mesmos; a tensão entre lidar com a 

complexidade e transpor rotinas está relacionada com a inclusão de novos 

atores e a adoção de ações inter-organizacionais; a tensão entre o controle e a 

abertura para a criatividade tem relação com a quebra de formas de 

planejamento tradicional no setor público, que tem os governos como atores 

centrais para a inclusão de novos atores no processo de planejamento e 

implementação de ações; finalmente, a tensão entre gerar resultados e 

legitimar a inovação refere-se às ações voltadas para a inclusão e a 

participação social. 

 

 

O processo de inovação nas organizações públicas está direcionado à 

idéia de ampliação do setor público. No nível institucional, são mudanças de 

valores sociais, privilegiando perspectivas ou orientações mais amplas de 

cidadania e de inclusão social. Já no nível organizacional, a integração de 

novos atores no processo decisório e na implementação de ações possibilita a 

criação de um novo conceito de gestão pública. 

 

É importante observar que esta política de atendimento da criança e 

adolescente é uma inovação na organização pública, mas as implementações 

dessas políticas e suas formas não significam garantir, tão somente, a 

distribuição de bens e serviços à população, significam permitir que tais bens e 



serviços viabilizem, sempre que possível, a emancipação social dos indivíduos, 

promovendo a sua cidadania e afirmando a sua dignidade (TAVARES, 2008).  

 

É também importante não perder de vista que as políticas públicas não 

são benesses, ou favores políticos. Há necessidade de superar os papéis 

tradicionais de “meros clientes, consumidores ou pacientes” dessas políticas 

públicas desempenhados pelas crianças, adolescentes e seus responsáveis, 

concebendo-os como sujeitos de direitos. (FERREIRA, 2005)  

  

 

5.3 Uma análise organizacional das Unidades de Medida Sócio 
Educativas de Internação.   
  

 

O ambiente de privação de liberdade do adolescente infrator, chamado 

de Internação, sustenta uma política de atendimento através de um conjunto de 

organizações, das quais se espera que exista uma administração ideal. Desse 

modo, a forma de administração dentro deste sistema obedece ao tipo de ato 

infracional que o adolescente cometeu, sua idade e condições para esta 

medida.  

 

Assim, os adolescentes que já foram sentenciados com a medida de 

internação devem ser encaminhados para uma Unidade próxima a sua família, 

devendo cumprir com a medida imposta até a liberação através de decisão 

judicial. 

 

Para Macrie e Salazar (2005), 

 
Como toda organização de uma Unidade de Internação 
apresenta deficiências em sua gestão, o recurso físico em 
termos de espaço e em termos de entradas de categorias de 
insumos (adolescentes) não condiz com o volume de 
ingressantes no sistema (unidade), gerando um desequilíbrio 
que sugere a ausência de excelência na administração dos 
correspondentes processos de ressocialização desses 
insumos.  



 

Agregado a esse valor, a competência administrativa para o 

desempenho das atividades ligadas à execução da medida é sempre uma 

dúvida presente na vida deste adolescente, pois à autoridade judiciária 

compete a internação, impor o limite, fiscalizar a execução e a forma e 

condição de como está sendo o desenvolvimento deste jovem, mas cabe ao 

Poder Executivo a administração desta Unidade, desde o recebimento do 

adolescente até sua ressocialização para o retorno à sociedade.  

 

Assim, a dicotomia existente na forma de administração da medida 

sócio-educativa de internação pode ser um fator importante no resultado final 

do processo punitivo – ressocializador.  

 

Vários estudos das teorias da administração estão sempre buscando 

conceitos que sejam suficientemente claros para definir o ambiente 

organizacional bem como a forma na qual as organizações devem atuar. 

 

Segundo Morgan (2000),  

 

[...] as organizações são vistas como conjunto de 
subsistemas inter-relacionados e, portanto, essas 
organizações estariam encorajadas a estabelecer 
congruência ou alinhamentos entre diferentes sistemas e 
a identificar e eliminar potenciais disfunções. 

 

Considerando essas definições, Macri e Salazar analisam que as 

organizações são um conjunto de recursos e pessoas que desenvolvem ações 

coordenadas e trocam de conhecimento em interações recíprocas. A este 

conjunto podemos chamar sistema, que é interdependente de seu ambiente e 

que visa obter o melhor resultado ou objetivo traçado.  

 

As unidades de internação, vistas como organizações prestadoras de 

serviços à sociedade, estão constituídas de grupos formais (diretoria, equipe 

técnica e monitores) e informais (adolescentes apreendidos) que, segundo 

Goffman (1974 apud MACRI; SALAZAR, 2005), tem por objetivo proteger a 



comunidade contra o que se considera perigos intencionais, distinguindo-se 

pelo seu caráter envolvente ou totalizante sintetizado na barreira do 

intercâmbio social com o mundo exterior. 

 

Sob essa ótica, faz-se necessário frisar que a organização de uma 

Unidade de Medida Sócio-Educativa de Internação, resguardadas suas 

peculiaridades, também deve funcionar como um sistema e, sendo assim, além 

de conhecer a si mesma, ela precisa visualizar seus objetivos e a forma de 

gestão a ser adotada para, então, definir estratégias de atuação direcionadas 

ao alcance de sua missão. Para isso, é necessário considerar que as 

organizações são prestadoras de serviços, e o serviço é a reabilitação do 

adolescente para que possa retornar à sociedade. 

 

Diante da organização da Unidade de internação, considera-se que o 

“cliente” desse sistema, ou mesmo das suas unidades, é a sociedade como um 

todo. Consequentemente, para que as organizações envolvidas possam atingir 

algum grau de eficácia de sua gestão, é necessário que elas estejam 

organizadas por processos, uma vez que o processo estrutura as múltiplas 

atividades de forma cíclica, isto é, partindo do “cliente” e terminando no 

“cliente”. Com isso, espera-se que haja uma eficiência operacional orientada 

por objetivos de eficácia (MACRI; SALAZAR, 2005). 

 

A eficiência operacional nos processos de ressocialização somente 

será alcançada se principiarem no momento em que o adolescente ingressa na 

Unidade de Internação. 

 

O modelo de ressocialização normatizado pelo Estatuto da Criança e 

Adolescente – Lei 8069/90 - e discutido pelo SINASE (Sistema Nacional de 

Atendimento Sócio Educativo), refere-se ao processo em que há modificações 

nas atitudes e condutas do indivíduo através de programas de médio e longo 

prazo, e a reabilitação pode ser entendida como um conjunto de atributos que 

permitem ao indivíduo tornar-se útil a si mesmo, à sua família e à sociedade. 

 



Assim, a gestão organizacional das unidades de internação deve estar 

amparada e comprometida em conceitos e processos de administração de 

forma a alcançar a eficácia e a eficiência desejada para o processo de inclusão 

destes jovens infratores na sociedade. 

 

 

 



6  SINASE – SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO 
SÓCIO EDUCATIVO 
 

6.1 O significado do Sistema Nacional de Atendimento Sócio 
Educativo – SINASE como política de gestão da 
ressocialização do adolescente infrator. 

 

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao 

enumerar direitos, estabelecer princípios e diretrizes da política de 

atendimento, resolvem instalar um sistema de proteção geral de direitos de 

crianças e adolescentes cujo intuito é a efetivação da Doutrina da Proteção 

Integral11, denominada de Sistema de Garantia de Direitos (SGD).   

 

No interior do Sistema de Garantia de Direitos irão existir diversos 

subsistemas que tratam de forma peculiar o adolescente em conflito com a lei, 

desde o processo de apuração até a aplicação e execução da medida sócio-

educativa. Pode-se dizer que a reunião de suas regras e critérios, de forma 

ordenada e que almeje reduzir as complexidades de atuação dos atores sociais 

envolvidos, possibilita a construção de um subsistema que, inserindo-se no 

SGD, atua sobre esse ambiente específico relacionado a esses adolescentes. 

A esse subsistema específico dá-se o nome de Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo – SINASE (SINASE, 2009). 

 

O texto oficial do SINASE, anteriormente citado, demonstra os critérios e  

os princípios básicos do Estatuto da Criança e Adolescente- lei 8069/90, e a 

Constituição Federal Brasileira de 1988, que irá dá sustentação na 

aplicabilidade nas Unidades de internação. Ela constitui-se de uma política 

pública destinada à inclusão do adolescente em conflito com a lei, que se 

correlaciona e demanda iniciativas dos diferentes campos das políticas 

públicas e sociais. 

                                                 
11 Segundo Aurélio Buarque de Holanda doutrina é o conjunto de princípios que servem de 
base a uma sistema religioso, político, filosófico, científico,etc.  
Então a doutrina da proteção integral encontra-se insculpida no artigo 227 da Constituição 
Federal de 1988, em uma perfeita integração com o princípio fundamental da dignidade da 
pessoa humana.  



Transcrevendo-se literalmente os itens que embasam a aplicação desta 

política, observa-se: 

 
a) O respeito aos direitos humanos, a responsabilidade solidária da família, 

sociedade e estado, com base no art. 227 da CF.  

b) O princípio da proteção integral, da legalidade, do respeito ao devido 

processo legal. 

c) Princípio da excepcionalidade, brevidade e respeito à condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento, alegando que não se pode desenvolver o 

processo socioeducativo em situação de isolamento ao convício social; da 

incolumidade, integridade física e segurança.  

d) Respeito à capacidade do adolescente de cumprir a medida, à gravidade da 

infração, respeito às necessidade pedagógicas do adolescente na escolha 

da medida, com preferência pelas que visem ao fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários.  

e) A incompletude institucional, caracterizada pela utilização do máximo 

possível de serviços na comunidade, responsabilizando as políticas 

setoriais no atendimento do adolescente.  

f) Garantia de atendimento especializado para adolescentes com deficiência; 

a municipalização do atendimento, não entendido como descentralização 

político – administrativo e sim atendimento mais próximo da família e 

comunidade – próximo dos limites geográficos dos municípios; 

descentralização político administrativa mediante a criação e a manutenção 

de programas específicos, cooperação com organizações não 

governamentais.  

g) A gestão democrática e participativa na formulação das políticas e no 

controle das ações em todos os níveis, incluindo os conselhos de direito da 

criança e adolescente; co-responsabilidade no financiamento do 

atendimento às medidas socioeducativas e a mobilização da opinião 

pública no sentido da indispensável participação dos diversos segmentos 

da sociedade, construção de uma sociedade inclusiva.(SINASE, 2009).  

 

O SINASE tem seus órgãos de gestão e execução da política 

socioeducativa vinculados diretamente à administração pública, responsáveis, 

dentro do respectivo nível federativo, pela coordenação do Sistema 

Socioeducativo, que engloba políticas, planos, programas e demais ações 



voltadas ao atendimento de adolescentes infratores. Os órgãos gestores do 

Sistema Socioeducativo, de natureza pública – estatal, devem estar vinculados, 

necessariamente, à área responsável pela Política de Direitos Humanos.  

  
A política de atendimento do SINASE deixa claro que as entidades de 

atendimento desempenham função eminentemente pública e são responsáveis 

pela instalação e pela manutenção da Unidade, pelos recursos humanos e 

pelos materiais necessários ao desenvolvimento de programas. De acordo com 

o texto em pauta, as atribuições das entidades estão elencadas da seguinte 

forma:  

 

a) elaborar o Programa de organização e funcionamento da Unidade; 

b) inscrever o programa e suas alterações posteriores no Conselho 

Municipal/ Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente de cada 

uma das localidades de execução (CMDCA/CDCA); 

c) desenvolver os programas de atendimento no âmbito de sua 

competência conforme aprovado pelo CMDCA/CDCA; 

d) prestar contas – técnica e financeiramente sobre o desenvolvimento do 

programa – ao órgão gestor ao qual se vincula. 

 

Ainda no referido documento ressalta-se que, além da especificação do 

regime, são requisitos para a inscrição do programa de atendimento:  

 

1) a exposição das linhas gerais dos métodos e das técnicas pedagógicas, 

com a especificação das atividades de natureza coletiva; 

2) a indicação da estrutura material, dos recursos humanos e das 

estratégias de segurança compatíveis com as necessidades da respectiva 

Unidade; 

3) a apresentação das normas gerais para a propositura e cumprimento do 

plano individual de atendimento (PIA); 

4) o detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, de 

seus prepostos, dos membros da equipe técnica e dos demais educadores; 

5) as sanções disciplinares e o respectivo procedimento de aplicação; 



6) a política de formação dos recursos humanos; 

7) a previsão das ações de acompanhamento ao egresso para programas 

de atendimento que executam a medida socioeducativa de internação; 

8) São ainda requisitos específicos para a inscrição de programas em 

regime de semiliberdade e de internação: 

 

  acomprovação da existência de Unidade de atendimento 

socioeducativo de internação com instalações adequadas; 

 a previsão do processo e dos requisitos para a escolha do 

dirigente; 

 a apresentação de atividades de natureza coletiva; 

 a definição de estratégias para a gestão de conflitos, vedada a 

previsão de isolamento; 

 a previsão de regime disciplinar com as seguintes condições 

restritivas: 

 

a) Previsão de sanção somente em razão da prática de falta 

disciplinar anteriormente prevista e divulgada, não podendo ser o 

adolescente responsabilizado mais de uma vez pela mesma 

transgressão. 

b) Proibição de sanção que implique tratamento cruel, desumano e 

degradante, assim como qualquer tipo de sanção coletiva. 

c) Garantia da observância da proporcionalidade, sem prejuízo da 

aplicação da advertência, sempre que cabível, em qualquer 

hipótese, vedadas sanções severas para faltas leves. 

d) Possibilidade de aplicação somente por colegiado, vedada a 

participação de adolescente, na aplicação ou execução das 

sanções. 

e) Definição de um procedimento para aplicação da sanção, no qual 

se contemple a observância do devido processo legal. 

f) Proibição da incomunicabilidade e da restrição de visita, assim 

como qualquer sanção que importe prejuízo à escolaridade, 

profissionalização e às medidas especiais de atenção à saúde. 

 



O SINASE tem como modelo a gestão participativa, assim a participação 

de todos os atores que integram a execução do atendimento socioeducativo, 

compartilhando responsabilidades, mediante compromisso coletivo com os 

resultados. 

 

O formato da estrutura organizacional exigida pelo SINASE tem que ter 

a configuração de uma organização que contemple a existência de um 

dirigente geral ou responsável legal pela instituição, uma equipe diretiva e um 

corpo de diretores e/ou coordenadores dos programas de atendimento 

socioeducativo. (SINASE, 2008) 

 

Segundo o SINASE, as instâncias devem ser articuladas entre si por 

meio de um mecanismo colegiado denominado Grupo Gestor, que tem como 

fundamento: 

 

1) Constituir-se num mecanismo de integração orgânica e sistêmica do 

grupo de gestores do sistema socioeducativo. 

2) Ser um canal privilegiado para se estabelecer uma interlocução ativa 

e participativa entre os diferentes atores que integram as 

comunidades educativas. 

3) Compartilhar coletivamente o poder nos processos decisórios do 

planejamento à execução das ações. 

 

 A criação, o funcionamento e a estrutura do Colegiado Gestor devem 

ser normatizados por meio de instrumentos administrativos apropriados, os 

quais devem refletir a realidade e as necessidades do Sistema. Conforme o 

SINASE determina, cabe ao Colegiado Gestor: 

 

1) Coordenar, monitorar e avaliar os programas que compõem o 

Sistema Socioeducativo. 

2) Articular estrategicamente com os Conselhos de Direitos. 

3) Garantir a discussão coletiva dos problemas, a convivência com a 

pluralidade de idéias e experiências e a obtenção e consensos em 

prol da qualidade dos serviços e dos valores democráticos. 



4) Assegurar e consolidar a gestão democrática, participativa e 

compartilhada do Sistema Socioeducativo em todas as instâncias 

que o compõem, dentro dos princípios democráticos, visando romper 

com a história autoritária e verticalizada. 

5) Assegurar a transparência tornando público à sociedade o 

funcionamento e os resultados obtidos pelo atendimento 

socioeducativo. 

6) Elaborar e pactuar o conjunto de normas e regras a serem 

instituídas, que devem ter correspondência com SINASE. 

 

Os recursos humanos pensados pelo SINASE devem ser estruturados 

de maneira que realizem ações consequentes que venham garantir a qualidade 

do atendimento socioeducativo. 

 

A composição do quadro de pessoal do atendimento sócio-educativo 

nas entidades deve considerar que a relação educativa pressupõe o 

estabelecimento de vínculo, que, por sua vez, depende do grau de 

conhecimento do adolescente. Assim, o SINASE prevê a composição mínima 

para o atendimento socioeducativo de internação: 

 

Para atender até quarenta adolescentes na medida 
socioeducativa de internação: 
 
 01 diretor 
 01 coordenador técnico 
 02 assistentes sociais 
 02 psicólogos 
 01 pedagogo 
 01 advogado (defesa técnica) 
 Demais profissionais necessários para o 

desenvolvimento de saúde, escolarização, esporte, 
cultura, lazer, profissionalização e administração 
 Socioeducadores 
 As atribuições dos socieducadores deverão 

considerar o profissional que desenvolva tanto tarefas 
relativas à preservação da integridade física e psicológica 
dos adolescentes e dos funcionários quanto às atividades 
pedagógicas. Este enfoque indica a necessidade da 
presença de profissionais para o desenvolvimento de 
atividades pedagógicas e profissionalizantes específicas. 



 A relação numérica de socieducadores deverá 
considerar a dinâmica institucional e os diferentes eventos 
internos, entre eles férias, licenças e afastamento de 
socieducadores, encaminhamentos de adolescentes para 
atendimentos técnicos dentro e fora dos programas 
socioeducativos, visitas de familiares, audiências, 
encaminhamentos para atendimento de saúde, dentro e 
fora dos programas, atividades externas dos 
adolescentes. 
 A relação numérica de um sócio educador para cada 

dois ou três adolescentes ou de um sócio educador para 
cada cinco adolescente dependerá do perfil e das 
necessidades pedagógicas destes; 
 A relação numérica de um socioeducador para cada 

adolescente ocorrerá em situações de custódia hospitalar 
que exige o acompanhamento permanente (24 horas); 
 A relação numérica de dois socioeducadores para 

cada adolescente ocorrerá quando a situação envolver 
alto risco de fuga, de auto agressão ou agressão a outros; 
 A relação numérica de um socioeducador para cada 

dois adolescentes ocorrerá nas situações de atendimento 
especial. Neste caso, muitas vezes devido ao quadro de 
comprometimento de ordem emocional ou mental, 
associado ao risco de suicídio, é necessário que se 
assegure vigília constante. 

 
 

 

Faz-se mister não esquecer que o adolescente deve ser alvo de um 

conjunto de ações socioeducativas que contribua para a sua formação. Dessa 

forma, surge também dentro do SINASE, a gestão pedagógica no atendimento 

socioeducativo que será o programa que irá executar as medidas sócio-

educativas de internação, devendo assim orientar e fundamentar dentro das 

seguintes diretrizes: 

 

1. Prevalência da ação socioeducativa sobre os aspectos 

meramente sancionatórios. 

2. Projeto pedagógico como ordenador de ação e gestão do 

atendimento socioeducativo. 

3. Participação dos adolescentes na construção, monitoramento e 

na avaliação das ações socioeducativas. 



4. Respeito à singularidade do adolescente, presença educativa e 

exemplaridade como condições necessárias na ação socioeducativa. 

5. Exigência e compreensão, enquanto elementos primordiais de 

reconhecimento e respeito ao adolescente durante o atendimento 

socioeducativo. 

6. Diretividade no processo socioeducativo. 

7. Disciplina como meio para a realização da ação socioeducativa 

8. Dinâmica institucional garantindo a horizontalidade na 

socialização das informações e dos saberes em equipe multiprofissional. 

9. Organização espacial e funcional das Unidades de atendimento 

socioeducativo que garantam possibilidades de desenvolvimento pessoal e 

social para o adolescente. 

10. Diversidade étnico-racial, de gênero e de orientação sexual 

norteadora da prática pedagógica. 

11. Família e comunidade participando ativamente da experiência 

socioeducativa. 

12. Formação continuada dos atores sociais. 

 

Dentro da situação de infra-estrutura das unidades de internação, o 

SINASE vem determinar padrões que serão orientados pelo projeto pedagógico 

e estruturados de modo a assegurar a capacidade física para o atendimento 

adequado à execução desse projeto e a garantia dos direitos fundamentais dos 

adolescentes. 

 

Interessante observar neste novo modelo é que a organização do 

espaço físico deverá prever e possibilitar a mudança de fases do atendimento 

ao adolescente mediante a mudança de espaços/ ambientes de acordo com as 

metas estabelecidas e conquistadas no plano individual de atendimento (PIA), 

favorecendo maior concretude em relação aos seus avanços ou retrocessos do 

processo socioeducativo. 

 

O SINASE determina as três fases do atendimento socioeducativo são: 

 



a) Fase inicial de atendimento: período de acolhimento, de 

reconhecimento e de elaboração por parte do adolescente do 

processo de convivência individual e grupal, tendo como base as 

metas estabelecidas no PIA. 

b) Fase intermediária: período de compartilhamento em que o 

adolescente apresenta avanços relacionados nas metas 

consensuadas no PIA. 

c) Fase conclusiva: período em que o adolescente apresenta clareza e 

conscientização das metas conquistadas em seu processo 

socioeducativo. 

 

Existe ainda outra fase, considerada especial, referente à necessidade 

de um espaço físico reservado pra aqueles que se encontram ameaçados em 

sua integridade física e psicológica, denominada pelo SINASE de “convivência 

protetora”.  

 

É importante lembrar que a privação do ambiente familiar e social pode 

trazer para o adolescente submetido ao sistema mais problemas do que 

benefícios. Dessa forma, o ECA vem consagrar a doutrina da proteção integral 

como garantia dos direitos fundamentais e imprescindíveis para o plano de 

desenvolvimento de toda criança e adolescente.  

 

Assim, quando o adolescente é privado de sua liberdade pela medida 

socioeducativa de internação, deixando de ter o convívio com a sua família e 

comunidade, deve a entidade garantir que tenha acesso aos seus demais 

direitos. Neste sentido, a necessidade de mudança da estrutura física e 

pedagógica dos grandes complexos e centros de internação para locais 

adequados a um número reduzido de adolescentes onde deverão receber 

assistência individualizada, possibilitando o melhor acompanhamento e sua 

inserção social e amenizando os efeitos danosos da privação de liberdade 

como: ansiedade de separação, carência afetiva, baixa auto-estima, 

afastamento da vivência familiar e comunitária, dificuldades de compreender as 

relações comuns do cotidiano devem ser sanadas radicalmente. 

 



Para o SINASE, a Unidade de internação deve ser um espaço 

arquitetônico que unifica, concentra e integra o atendimento ao adolescente 

com autonomia técnica e administrativa, com quadro próprio de pessoal apto 

ao desenvolvimento de um programa de atendimento e um projeto pedagógico 

específicos. Assim, cada Unidade terá até 40 (quarenta) adolescentes, 

conforme a resolução nº 46/96 do Conanda,12 sendo constituída de espaços 

residenciais denominados de módulos (estruturas físicas que compõem uma 

Unidade), com capacidade não superior a quinze adolescentes. No caso de 

existir mais de uma Unidade em um mesmo terreno, o atendimento total não 

poderá ultrapassar a noventa adolescentes. 

 

Os projetos arquitetônicos e complementares são aqueles definidos pelo 

Estatuto da Criança e Adolescente e sua elaboração e posterior execução 

respeitarão as seguintes orientações determinadas pelo SINASE. A seguir 

transcrevemos alguns que achamos importantes: 

 

1) Estabelecer permanente diálogo com a comunidade próxima ao local 

previsto para a execução do projeto e com todos os atores 

envolvidos, incluindo os adolescentes e sociedade civil favorecendo a 

integração social do adolescente. 

2) Fixar em projeto a capacidade máxima, definidas na Resolução nº46/ 

96 do CONANDA e neste documento e mínima do atendimento, 

obedecendo ao dimensionamento projetado dentro dos limites 

estabelecidos, subentendendo-se a necessidade imediata de 

adequações e/ou ampliações sempre que for decido por um aumento 

da capacidade. 

3) Atender, no caso de projetos complementares, às especificidades 

necessárias ao adequado funcionamento das Unidades, obedecendo 

a critérios de facilidade de manutenção, segurança. 

4) Edificar as Unidades e atendimento socioeducativo separadamente 

daqueles destinados para adultos do sistema prisional, ficando 

                                                 
12 Resolução de 29 de outubro de 1996. Publicada no DOU Seção I de 08/01/97. Regulamenta 
a execução da medida socioeducativa de internação prevista no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei nº 8.069/90. 



vedada qualquer possibilidade de construção em espaço contíguo ou 

de qualquer forma integrada a estes equipamentos. 

5) Considerar que a dinâmica do atendimento socioeducativo se 

desenvolve tendo como suporte ações administrativas e técnico-

pedagógicas de educação, de saúde integral, de direitos sexuais, de 

direitos à visitação familiar, de direitos à maternidade, de esporte, de 

cultura, de lazer, de profissionalização, integrando adolescente, 

família e comunidade. 

6) Observar o número de até quarenta adolescentes em cada Unidade 

de atendimento, conforme determinação da Resolução nº 46/96 do 

CONANDA, sendo constituída de espaços residenciais (módulos) 

com capacidade não superior a quinze. E em caso de existência de 

mais de uma Unidade no mesmo terreno estas não ultrapassarão a 

noventa adolescentes na sua totalidade. 

7) Observar que s quartos existentes nas residências (módulos) sejam 

de no máximo três adolescentes. 

8) Observar na criação dos diversos ambientes da Unidade os 

seguintes detalhamentos: a) na fase inicial de acolhimento pode ser 

projetados dois módulos de moradia, preferencialmente com quartos 

individuais, separados com barreira física ou visual; b) nas fases 

intermediária e conclusiva do atendimento poderão ser projetados 

quartos individuais ou coletivos (de no máximo três adolescentes) 

não havendo necessidade de barreira física e visual nos 

atendimentos; c) na convivência protetora, cujo ambiente é destinado 

àqueles que precisam ser resguardados da convivência coletiva, 

poderá ser criada uma barreira física e visual de separação. Em caso 

de quartos coletivos deverão ser dimensionados considerando o 

perfil do adolescente, a sua origem, a gravidade do ato infracional. 

9) A concepção arquitetônica deve integrar também os demais espaços 

para o desenvolvimento de atividades coletivas, na perspectiva e 

criar ambientes que possibilitem a prática de uma vivência com 

características de moradia sem, no entanto, desconsiderar que é 

uma Unidade de atendimento de privação de liberdade. 



10)  Prever no projeto arquitetônico um núcleo comum e administração 

para os casos de construção de mais de uma Unidade de 

atendimento no mesmo terreno de forma que os setores previstos 

possibilitem um fluxo ordenado de pessoas e veículos, a saber: 

 

 Acesso e controle (portaria, revista e segurança externa) 

 Administração 

 Salas de coordenação 

 Serviços (cozinha, lavanderia, almoxarifado, garagem, depósito 

de resíduos, vestiário para funcionários) 

 Auditório 

 Visita familiar 

 Área de saúde 

 Escola 

 Oficinas profissionalizantes 

 Campo de futebol 

 Quadra poliesportiva coberta 

 Anfiteatro 

 Espaço ecumênico 

 

 

11)  Construir refeitórios, no caso de mais de uma Unidade no terreno, na 

área de uso comum de forma integrada. 

12) Prever a existência de áreas verdes e a aplicação da psicodinâmica 

das cores, visando à humanização do ambiente, bem como estimular 

a criatividade, perspectiva de futuro e dinamização no aprendizado. 

 

O SINASE se resume, em relação à estrutura física, dessa forma: 

 
ASPECTOS FÍSICOS A SEREM CONSIDERADOS INTERNAÇÃO 

Condições adequadas de higiene, limpeza, circulação, 
iluminação e segurança 

x 

Espaços adequados para a realização de refeições x 



Espaço para atendimento técnico individual e em grupo x 
Condições adequadas coletivas e/ou espaço para estudo x 
Espaço para o setor administrativo e/ou técnico x 
Espaço e condições adequadas para visita íntima x 
Espaço e condições adequadas para visita familiar x 
Área para atendimento de saúde/ambulatórios x 
Espaço para atividades pedagógicas x 
Espaço com salas de aulas apropriadas contando com sala 
de professores e local de funcionamento da secretaria e 
direção escolar 

x 

Espaço para a prática de esportes e atividades de lazer e 
cultura devidamente equipados e em quantidades suficiente 
para o atendimento de todos os adolescentes 

x 

Espaço para a profissionalização x 
 

Podemos assim entender que, somente a partir da mudança da 

estrutura física baseada num projeto pedagógico e com profissionais 

capacitados, será possível humanizar o atendimento e transformar as Unidades 

em ambientes verdadeiramente socioeducativos. 

 

Agora, o SINASE direciona seu olhar também para o desenvolvimento 

pessoal e social do adolescente infrator, pois, segundo o Paradigma do 

Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), toda pessoa nasce com um potencial e tem direito 

de desenvolvê-lo. Para desenvolver o seu potencial, as pessoas precisam de 

oportunidades. O que uma pessoa se torna ao longo da vida depende de duas 

coisas: as oportunidades que tem e as escolhas que fez(é preciso colocar os 

verbos no mesmo tempo verbal, certo?). Além de ter oportunidades, as 

pessoas precisam ser preparadas para fazer escolhas. Portanto as pessoas 

devem ser dotadas de critério para avaliar e tomar decisões fundamentadas. 

 



Assim, as ações socioeducativas devem contribuir para construção da 

vida do adolescente, criando laços da sua identidade e ajudando na elaboração 

de um projeto de vida, possibilitando que assuma um papel inclusivo na 

dinâmica social e comunitária. Para tanto, é vital a promoção de 

acontecimentos que fomentem o desenvolvimento da autonomia, da 

solidariedade e de competências pessoais relacionais, cognitivas e produtivas. 

 

A ferramenta importante neste processo de acompanhamento da 

evolução pessoal e social do adolescente e na conquista de metas e 

compromissos pactuados com esse adolescente, família e sociedade durante o 

cumprimento da medida socioeducativa é o PIA (Plano Individual de 

Atendimento). A elaboração do PIA se inicia na acolhida do adolescente no 

programa de atendimento e o requisito básico para sua elaboração é a 

realização do diagnóstico polidimensional por meio de intervenções técnicas, 

junto ao adolescente e sua família, nas áreas, segundo o SINASE: 

 

a)  Jurídica: situação processual e providências necessárias; 

b)  Saúde: física e mental proposta. 

c) Psicológica: (afetivo- sexual) dificuldades, necessidades, 

potencialidades, avanços e retrocessos. 

d) Social: relações sociais, familiares e comunitárias, aspectos 

dificultadores e facilitadores da inclusão social; necessidades, 

avanços e retrocessos. 

e) Pedagógica: estabelecem-se etapas relativas à: escolarização, 

profissionalização, cultura, lazer e esporte, oficinas e autocuidado. 

Enfoca os interesses, potencialidades, dificuldades, necessidades, 

avanços e retrocessos. Registra as alterações (avanços e 

retrocessos) que orientarão na pactuação de novas metas. 

 

Interessante frisar que no PIA deve ser registrada toda a evolução ou 

crescimento pessoal e social do adolescente, sendo acompanhado 

diuturnamente, no intuito de fazê-lo compreender onde está e aonde quer 

chegar. 

 



Vale observar que o PIA deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, 

sendo imprescindível a composição de um corpo técnico que tenha 

conhecimento específico na área de atuação profissional e, sobretudo, 

conhecimento teórico-prático em relação à especificidade do trabalho a ser 

desenvolvido. Sendo assim, os programas socioeducativos devem contar com 

essas equipes multiprofissionais com perfil capaz de acolher e acompanhar os 

adolescentes e suas famílias em suas demandas, bem como atender aos 

funcionários; com habilidades de acessar a rede de atendimento pública e 

comunitária para atender casos de violação, promoção e garantia de direitos 

(SINASE, 2009). 

 

O SINASE também determina o monitoramento e avaliação do fluxo de 

atendimento socioeducativo, isso dar-se-á a partir do Sistema de Informação 

para Infância e Adolescência (SIPIA),13 mais especificamente o SIPIA/ 

INFOINFRA. A implementação do INFOINFRA14, obedecerá ao fluxo de 

atendimento previsto pelo ECA, podendo contar, principalmente, com as Varas 

de Infância e da Juventude e programas de atendimento socioeducativo e com 

a coleta e registro de dados pelas Delegacias Especializadas, Ministério 

Público. O sistema INFOINFRA registrará as seguintes informações, conforme 

o SINASE: 

 

 Dados das condições socioeconômicas do adolescente 

(renda, arranjo familiar, número de dependentes da família, 

número de cômodos, nível de escolaridade dos responsáveis). 

 Processos de apuração de ato infracional. 

 Execução de medidas. 

 Aplicação das medidas. 

 Acompanhamento das medidas aplicadas. 

 Avaliação das entidades e programas de atendimento. 

 Cadastramento de técnicos e programas de atendimento. 

                                                 
13 Sistema de Informação para Infância e Adolescência (SIPIA) é uma estratégia de registro e 
tratamento de informações sobre a garantia dos direitos fundamentais preconizados pelo ECA 
para ser operacionalizado em todo país, compondo, dessa forma, uma rede nacional de 
garantias de direitos. 
14 Controle Infornacional de Adolescentes em Conflito com a Lei. 



 Cadastramento de técnicos e orientadores responsáveis pelos 

adolescentes. 

 Acompanhamentos da execução das medidas. 

 

A pretensão dessa modalidade de monitoramento e avaliação de fluxo 

de atendimento socioeducativo, segundo o SINASE, é: 

 

1) Subsidiar o processo de ressarcimento de direitos, colocando 

informações a serviço da formulação de políticas públicas, bem como 

produção de conhecimentos e de gestão dos programas de 

atendimento aos direitos da criança e adolescente, definidos pela 

Constituição Federal e pelo ECA. 

2) Consolidar os dados dos diferentes Estados visando ao 

estabelecimento de um diagnóstico nacional sobre a situação geral 

de atendimento do adolescente em conflito com a lei. 

3) Acompanhar o número de vagas no sistema estadual, o fluxo, o perfil 

dos adolescentes e suas famílias e sua trajetória no sistema, 

considerando a progressão de medidas até a sua saída. 

4) Coletar informações sobre adolescente em conflito com a lei e as 

decorrentes medidas socioeducativas a ele aplicadas. 

5) Coletar dados sobre a rede de entidades e/ou programas de 

atendimentos socioeducativo tendo como fonte de informação o 

Poder Judiciário e os próprios programas, obtendo tais informações 

para o Governo Federal, os gestores estaduais/ distrital e municipais. 

6) Identificar, por meio do cruzamento de dados coletados, as questões 

sobre o perfil do adolescente infrator, o perfil das infrações 

cometidas, as medidas que foram aplicadas, as condições da 

aplicação, a proporção de arquivamentos e remissões, a comparação 

com crimes e contravenções de adulto. 

 

Assim, em outro momento, iremos analisar, dentro do demonstrado no 

SINASE, a aplicabilidade deste modelo na Unidade da FUNASE – Jaboatão 

dos Guararapes – PE. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7   BASES METODOLÓGICAS DO ESTUDO 
 
7.1 Característica do estudo 
  



 A metodologia proposta para a pesquisa terá seu início na análise dos 

princípios norteadores a política de atendimento do adolescente privado de 

liberdade e o modelo ideal exigido pelo SINASE – Sistema Nacional de 

Atendimento Sócio Educativo. A intenção é evidenciar a realidade da Unidade 

FUNASE – Jaboatão dos Guararapes- PE e trazer o contexto de um modelo de 

gestão pública eficiente e eficaz. 

 

 A pesquisadora analisou os sites da Instituição FUNASE e do SINASE, 

conversou com alguns dirigentes e percebeu que o acesso à informação é 

totalmente viável para pesquisa. 

 

 A partir de algumas evidências colhidas e refletidas, percebeu-se que a 

política de atendimento ao adolescente privado de liberdade está totalmente 

comprometida no sentido de prejuízo junto às políticas públicas, pois a 

suposição é de que as medidas sócio educativas de meio aberto, que deveriam 

ser meios eficientes de ressocialização do jovem, não estão sendo suficientes, 

levando para a medida de internação, super lotando as unidades e 

inviabilizando a estrutura iniciada como ideal. Outro aspecto observado é a 

falta de fiscalização por parte do Ministério Público e Magistratura na 

implantação da política de atendimento, determinada pela lei 8069/90. 

 

 Assim, a pesquisa procurou analisar o modelo determinado pela 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da Republica através do 

SINASE junto à aplicabilidade desta na Unidade de Internação de adolescente 

infrator na FUNASE de Jaboatão dos Guararapes, através dos princípios da 

eficiência e eficácia. 

 

 Para classificar a pesquisa podemos entender conforme Vergara (2010), 

que qualifica em relação aos fins e aos meios.(rever escrita) (essa sentença 

está sem sentido) 

 

Quanto aos fins, a pesquisa será exploratória e descritiva. Entendemos 

como exploratório porque o SINASE e a FUNASE apesar de normatização e 

instituição, não se verifica a existência de estudos específicos que abordem a 



influência da norma na instituição de forma clara e necessária para os 

gestores.(rever escrita) (a sentença está sem sentido) Não existindo uma 

literatura especifica neste assunto. Descritivo devido ao objetivo de descrever a 

maneira e forma que os atores dialogam sobre o assunto proposto. 

 

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa foi documental, bibliográfica, 

de campo e circunscrito a um órgão público. Bibliográfica, será dada a 

fundamentação teórica do trabalho pela investigação sobre o princípio da 

proteção integral, princípio da eficácia e eficiência, política de atendimento do 

adolescente privado de liberdade e gestão pública. E pesquisa de campo 

devido à necessidade de colher informações, sendo esses os sujeitos da 

pesquisa, Gestores da FUNASE, Ministério Público e Juiz da Vara de Infância 

Juventude de Pernambuco.(acho que essa pesquisa não é bibliográfica, já que 

define-se por bibliográfica a pesquisa que busca uma problematizacão de um 

projeto de pesquisa a partir de referências publicadas, analisando e discutindo 

as contribuições culturais e cientificas. Você se baseia em dois conceitos para 

fazer as suas análises, mas não faz pesquisas sobre esses conceitos, não é 

verdade? No entanto, essa parte metodológica deve ser discutida com seu 

orientador, não é mesmo? Esse é só um alerta, tá?) 

 

Visando um maior entendimento das narrativas dos pesquisados, 

procuramos adotar a estratégia da compreensão da narrativa destes traduzida 

pelo pensamento de Burke (1992). Na nossa visão, foi necessária a 

aplicabilidade da heteroglassia. O historiador demonstra essa tendência 

interpretativa histórica da seguinte forma:  

 
[...] que o recurso à narrativa muitas vezes é essencial para a 
apreensão do fluir temporal; entretanto, conclui que a narrativa 
tem de ser outra, não a narrativa tradicional, mas sim uma 
forma de narrativa que consiga escapar da superficialidade do 
acontecimentalismo, mas que também escapa da rigidez 
temporal de um discurso analítico. Para tanto, é necessário 
densificar a narrativa, e para isso, Burke apresenta quatro 
soluções encontradas nas obras de outros historiadores: a 
micro-narrativa, narração da história de populares no tempo e 
no espaço, observando a presença das estruturas; utilizar 
várias vozes a fim de captar os conflitos e as permanências; 
redigir de trás para frente, mostrando o peso do passado; e, 
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finalmente, encontrar o relacionamento dialético entre 
acontecimento e estrutura. Burke aposta na primeira solução, 
não por preferência, mas por observar que a mesma já está 
crescendo. 

7.2 FUNASE – Fundação de Atendimento Sócio Educativo 
 

A Instituição de atendimento para adolescentes infratores no Estado de 

Pernambuco tem certo histórico a percorrer, juntamente com todo processo já 

descrito da normatização e institucionalização do Estatuto da Criança e 

Adolescente. 

O surgimento da Instituição de atendimento a menores abandonados e 

infratores se dá através da Lei nº 5.810 que cria em 14 de junho de 1966 a 

Fundação do Bem Estar do Menor – FEBEM, entidade vinculada à Secretaria 

do Trabalho e Justiça do Estado de Pernambuco, com personalidade jurídica 

de Direito Privado.  

Em 1975 passa a ser gerida pela Secretaria do Trabalho e Ação Social, 

com a finalidade de supervisionar e fiscalizar as unidades de menores 

abandonados e infratores, criando um núcleo de prevenção localizado no 

grande Recife e interior do Estado. 

Durante todo esse período as unidades eram vistas como modelo da 

doutrina da situação irregular, na verdade, uma nova roupagem para o sistema 

corretivo - repressivo oriundo da política nacional da época – FUNABEM – 

Fundação Nacional do Bem Estar do Menor. 

A diretriz norteadora dessa política adotada era a “teoria da 

marginalidade”, todo menor abandonado ou infrator é visto à “margem da 

sociedade”, sem nenhuma pretensão de ressocialização ou coisa do gênero. 

Ressalta Andréa Amin (2008) que, apesar das diversas medidas de 

assistência e proteção previstas pelo código de menores, a prática era de uma 

atuação segregatória na qual, normalmente, estes jovens eram levados para 

internatos ou, no caso de infratores, a institutos de detenção mantidos pela 

FEBEM. Inexistia a preocupação em manter vínculos familiares, até porque a 

família ou a falta dela era considerada a causa da situação irregular. 



Segundo Cunha (1996), os menores considerados em situação irregular 

passam a ser identificados “por um rosto muito concreto”: são os filhos das 

famílias empobrecidas, geralmente negros ou pardos, vindos do interior e das 

periferias. 

Com a promulgação da Carta Magna de 1988 e seu artigo 227, tornam-

se divisores de águas para o novo modelo pretendido, surgi a doutrina da 

proteção integral. Agora a Lei 8069/90 – Estatuto da Criança e Adolescente - 

vem a ser marco legal do nosso modelo pretendido. E através da Lei 

Complementar nº 03, artigo nº 17, de 22 de agosto de 1990, que a FEBEM – 

Fundação de Bem Estar do Menor passa a denominar-se FUNDAC – 

Fundação da Criança e do Adolescente. 

A mudança da doutrina da situação irregular, oficializada pelo Código de 

Menores de 1979, para a doutrina da proteção integral, na verdade, não é uma 

simples substituição terminológica ou de princípios, mas sim de uma mudança 

de paradigma. 

Para Amim (2008): 

A doutrina da situação irregular que ocupou o cenário jurídico 
infanto–juvenil por quase um século, era restrita. Limitava-se a 
tratar daqueles que se enquadravam no modelo pré-definido de 
situação irregular, estabelecido no artigo 2º do Código de 
Menores […] A situação irregular era uma doutrina não 
universal, restrita, de forma quase absoluta, a um limitado 
público infanto- juvenil. 

 

Agora, no campo formal, a doutrina da proteção integral está delineada e 

o desafio é torná-la real, efetiva e palpável. Exigindo um comprometimento de 

todos os atores, Executivo, Judiciário, Ministério Público, técnicos, sociedade 

civil e família, para a mudança ocorrer. 

Assim, neste envolvimento dos atores, surge o SINASE – Sistema 

Nacional de Atendimento Sócio Educativo, fruto de uma construção coletiva, 

com a finalidade de reafirmar a diretriz do Estatuto da Criança e Adolescente. 



Novos ares chegam para modificar as Instituições que ainda se 

encontram no passado e fortalecer as que já acreditam nesta transformação da 

doutrina da proteção integral. Desta forma, a FUNDAC passa a ser chamada 

de FUNASE – Fundação de Atendimento Socioeducativo. 

A FUNASE é instituída pela Lei nº 132, de 11 de dezembro de 2008, 

publicada no Diário Oficial de Pernambuco de 12 de dezembro de 2008. Tem 

como finalidade atender de forma integral o adolescente privado de liberdade 

através das medidas sócio-educativas de semi-liberdade e internação, 

mantendo dentro dos padrões determinados pelo SINASE as unidades de 

atendimento com ambiência adequada ao funcionamento e habitabilidades. 

O reordenamento institucional da FUANSE se baseia nas seguintes 

diretrizes, segundo o SINASE: 

1. Adequação da Infra- estrutura 

2. Implementação do Projeto Pedagógico.  

Segundo as informações da própria FUNASE, o referencial metodológico 

operacional passa a ser de: Gestão Compartilhada, exercida sob uma 

perspectiva de horizontalidade na tomada de decisões. Estruturada 

democraticamente com a participação de todos (executores e adolescentes), 

entendida as atribuições e as competências dos envolvidos; Capacitação em 

Serviço e Estrutura Técnica do Trabalho. 

Assim, a Fundação de Atendimento Socioeducativo – FUNASE, 

vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – 

SDSDH/PE, passa a visar maior qualidade ao trabalho, de acordo com as 

normativas legais existentes, juntamente com o SINASE e a revisar a proposta 

pedagógica institucional existente, criando o Plano Socioeducativo (2008-

2011), tornando-os mais adaptados à realidade de cada Unidade de 

atendimento.  

A FUNASE, então, apresenta a Proposta Pedagógica extraída do Plano 

de Ação Socioeducativo 2008-2011, devidamente fundamentada nos 

ordenamentos jurídico e normativo vigentes na área dos direitos de 



adolescentes e jovens em conflito com a lei, bem como nos acordos 

internacionais em direitos humanos que o Brasil é signatário. Ratifica, como 

imprescindível, o desenvolvimento de ações integradas e intersetorializadas 

com as diversas secretarias de governo, bem como em programas prioritários 

como o PACTO PELA VIDA, visando buscar a co-responsabilidade técnico-

orçamentária para atividades/serviços, em sintonia com o seu Projeto Sócio- 

Pedagógico, no que diz respeito à efetiva participação nos sistemas e nas 

políticas de: educação, saúde, trabalho, assistência social, cultura, esporte e 

lazer, com a intenção da inserção dos adolescentes na sociedade. 

Ressaltamos que, de acordo com Secretaria dos Direitos Humanos da 

Presidência da República SEDH/PR, Pernambuco é o primeiro Estado em 

déficit de vagas e o segundo com maior número de adolescentes em conflito 

com a lei institucionalizados, conforme levantamento realizado no ano de 2007. 

 O diagnóstico do Pacto pela Vida sobre a realidade de Pernambuco 

conclui que: 
...nos últimos 30 anos, o Estado de Pernambuco consolidou um patamar de 

criminalidade violenta dos mais elevados do Brasil, A explicação para tal fenômeno 

tem origens históricas longínquas e é resultado de um conjunto de causas de diversas 

naturezas, tais como: 

a) Fraqueza das Instituições estatais nas regiões de maio 
vulnerabilidade social. 

b) Elevado grau de desorganização social urbana. 
c) Modernização da atividade econômica, inclusive da atividade 

econômica ilegal, criando novas possibilidades de expansão da 
criminalidade, como o mercado de drogas. 

d) Observância de padrões rurais de honra e valorização da 
masculinidade e da virilidade na resolução privada de conflitos. 

e) Alta disponibilidade de armas de fogo sem controle. 
f) Incapacidade “de formulação e execução de políticas de 

segurança pública eficientes, transversais e integradas” (Plano 
Estadual de Segurança Pública – PESP-PE – PACTO PELA 
VIDA). 

 

Neste sentido, o Plano de Ação Socioeducativo traz foco no contexto 

familiar e comunitário dos internos, priorizando como relevante a prática 

pedagógica: 

 Implementação do Projeto Pedagógico, fundamentado nos princípios do 

protagonismo juvenil, da educação emancipadora, da ética e 



transparência, da construção coletiva do processo pedagógico e da 

incompletude institucional. 

 Modernização e Adequação da Infra-Estrutura, dotando-a de condições 

compatíveis ao trabalho pedagógico de forma personalizada, através da 

ampliação e reforma nas unidades de atendimento, a luz das diretrizes 

do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo- SINASE. 

Segundo Brasil (2006), o desenvolvimento da Educação para Valores no 

processo de transformação de adolescentes e jovens sob medida 

socioeducativa requer uma abordagem multidimensional, considerando a 

interrelação entre as diversas áreas de sua vida. O ferramental teórico – prático 

(métodos e técnicas da socieducação) sugerido pelo autor considera três 

dimensões, nesse processo, adotado pela proposta pedagógica da FUNASE: 

• Dimensão como Pessoa (Educação para Valores) 

• Dimensão como Cidadão (Protagonismo Juvenil) 

• Dimensão como Futuro Profissional (Cultura da Trabalhabilidade) 

A Dimensão Pessoal tem como etapas: 

I- O Caminho do Desenvolvimento pessoal e social – A identidade é 

o ponto de partida para seguir os demais passos. 

II- A Pedagogia da Presença – A demanda real e imediata do 

educando, inicialmente, é ser compreendido e aceito, para poder 

aceitar-se. 

Para Gomes da Costa (2006):  

O adolescente em situação de dificuldade muda porque é 
compreendido e aceito, e não é compreendido e aceito 
porque muda 

 A aprendizagem da Pedagogia da Presença requer: Compromisso 

(envolvimento integral do educador no ato de educar); Abertura (disposição 

sadia de conhecer, compreender e penetrar a experiência do outro); 

Reciprocidade (deve-se mostrar receptivos à presença do outro) 



(acho que seria interessante você informar que está retomando as etapas 

da dimensão pessoal, certo?) 

III- Relação de Ajuda- Através da presença significativa do educador 

e da valorização do educando, como pessoa, que a relação de 

ajuda se estabelece. 

IV- A Resiliência – Como capacidade de resistir e crescer na 

adversidade. 

Na Dimensão Cidadã, o Protagonismo Juvenil prepara o jovem para o 

convívio social construtivo, criativo e solidário. E a Dimensão como Futuro 

Profissional (Cultura da Trabalhabilidade), visa à preparação do adolescente 

para o mundo do trabalho, considerando habilidades básicas, específicas e de 

gestão ligadas à empregabilidade, como também todas às exigências atuais do 

mundo do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 7.2.1 Estrutura Organizacional 

 Abaixo, demonstramos a estrutura base que foi concebida à FUNASE, 

para um melhor entendimento orgânico da Fundação.   
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adolescentes, do sexo masculino, na faixa de 12 a 15 anos de idade 

incompletos em cumprimento de medida socioeducativa. Atende atualmente a 

64 (sessenta e quatro) adolescentes vindos da capital, região metropolitana e 

de toda região do interior. 

  

A construção de mais um Centro de Atendimento Socioeducativo na 

região metropolitana surgiu da necessidade de atender à crescente demanda 

desta região. Assim, a unidade foi construída de acordo com o Termo de 

Referência apresentado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República – SEDH/PR, para a operacionalização e 

consolidação do Novo Centro e da proposta do SINASE.  

  

O Termo contendo a referência metodológica do processo 

sociopedagógico, descrição das etapas, procedimentos, é do processo 

administrativo, logístico, pedagógico e de pessoal (funcionários, técnicos e 

educadores), objetivando sempre a ressocialização dos adolescentes que 

venham a ser atendidos nesta instituição. O SINASE (2008), contém os 

conjuntos ordenados de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, 

político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o processo 

de apuração do ato infracional até a execução da medida socioeducativa. E 

tem como parâmetros da ação socioeducativa os seguintes eixos estratégicos: 

Suporte institucional e pedagógico, diversidade étnico-racial de gêneros e de 

orientação sexual; cultura, esporte e lazer; saúde; escola; profissionalização/ 

trabalho/ previdência; família e comunidade e segurança. 

 

A realidade do Centro de atendimento sócio educativo (CASE) Jaboatão 

mostra existir a correta aplicação da medida sócio-educativa de internação, 

havendo preservação do seu caráter pedagógico, reeducacional e de inserção 

social encontrando-se os adolescentes internados providos de merecedora 

atenção estatal. O centro de reabilitação é uma verdadeira escola, 

prevalecendo o caráter de ressocialização condizente com a norma 

constitucional que estabelece que os adolescentes são prioridades da Nação 

brasileira (art. 227 da Constituição Federal) e, entre outros, o princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. 



 

Tudo isso se deve à implementação do SINASE que objetiva, 

primordialmente, o desenvolvimento de uma ação socioeducativa sustentada 

nos princípios dos direitos humanos. Persegue, ainda, a idéia dos alinhamentos 

conceitual, estratégico e operacional, estruturado, principalmente, em bases 

éticas e pedagógicas. 

 

A Unidade Jaboatão, como caso prático de estudo, segue os parâmetros 

da gestão pedagógica no atendimento socioeducativo com adolescentes 

privados de liberdade. Na Unidade, o adolescente é alvo de um conjunto de 

ações socioeducativas que contribuem na sua formação, de modo que venha a 

ser um cidadão autônomo e solidário, capaz de se relacionar melhor consigo 

mesmo, com os outros e com tudo que integra a sua circunstância e sem 

reincidir na prática de atos infracionais. Ele deve desenvolver a capacidade de 

tomar decisões fundamentadas, com critérios para avaliar situações 

relacionadas ao interesse próprio e ao bem comum, aprendendo com a 

experiência acumulada individual e social, potencializando sua competência 

pessoal, relacional, cognitiva e produtiva. 

 

O desenvolvimento de processos educativos na formação de 

adolescentes e jovens notadamente em espaços instituídos para estes fins, 

não pode se dar de forma esponteneísta, portanto requer, organização de 

métodos, instrumentos pedagógicos e ambiência adequados. Sendo assim, a 

metodologia utilizada é condizente com os preceitos de relações democráticas, 

resultado de uma construção coletiva de saberes, pautada num processo 

participativo de planejamento e avaliação com todos os atores envolvidos na 

ação: educadores e educandos. 

 

O gerenciamento é participativo, exercido por 01 (um) coordenador 

geral, 01(um) coordenador administrativo e 01(um) coordenador técnico. 

Valorizam a liderança com responsabilidade e autoridade compartilhada, 

conduz-se ao comprometimento do corpo funcional com os objetivos da 

proposta pedagógica e, consequentemente, com o quadro de relações em que 



educadores e educando interagem no planejamento, execução e avaliação das 

ações pedagógicas. 

 

A estrutura técnica de trabalho baseia-se na interdisciplinaridade, ou 

seja, na composição da equipe que é composta por: assistente social, 

psicóloga, advogada e pedagoga, agregando os agentes socioeducadores, 

médico, dentista e nutricionista. A função de todos é trabalhar a individualidade 

do atendido, estimular as relações intergrupais, o processo de escuta e a 

identificação de dificuldades e de soluções construídas coletivamente. 

 

Referente ao acolhimento do adolescente, o primeiro passo do 

procedimento é realizado no setor de recepção, onde o adolescente é atendido 

na sua chegada à unidade. São registrados e conferidos todos os dados e 

pertences pessoais no livro específico e exclusivo da recepção. Após o 

primeiro passo descrito acima, o acolhimento é realizado pela coordenação 

geral e/ ou técnica da unidade, onde o adolescente é informado sobre o 

funcionamento da unidade e das regras de convivência e encaminhado ao 

pedagogo que identifica a última escola frequentada na comunidade e realiza 

uma sondagem de habilidades e de aprendizagem com conteúdos básicos que 

propiciem a análise do nível de escolaridade em que o educando se encontra, 

e outras informações necessárias para identificar as atividades que melhor 

venham a atender suas peculiaridades. O processo tem continuidade com a 

escuta individual, realizada por psicólogo, assistente social e advogado, que 

tem como objetivo ajudar numa melhor adaptação ao ambiente. Finalizando o 

procedimento, o adolescente é levado a conhecer os espaços da Unidade onde 

será abrigado, ou seja,os espaços de convivência. 

 

Este espaço de convivência faz parte da estrutura física que é composta 

por 04(quatro) casas– ACOLHER, COMPARTILHAR, CONVIVÊNCIA 

PROTETORA e PROJETO de VIDA, com capacidade para 08 adolescentes em 

cada uma, sendo um por quarto (hoje a média é de 02 adolescentes por 

quarto); além disso, existe 01 bloco administrativo com salas de atendimento 

social, psicológico, médico odontológico, jurídico e pedagógico; 01 bloco de 



atividades educativas com salas de arte educação, escolarização, laboratório 

de informática, biblioteca, rádio comunitária, auditório, cozinha e refeitório 

  

7.4 Considerações sobre o instrumento de avaliação aplicado 
 
  Após a realização de um estudo bibliográfico e documental, 

promovemos a revisão dos possíveis instrumentos de coleta de dados 

existentes, para a escolha dos métodos que deveriam atender aos objetivos 

deste estudo. Quanto aos fins, a pesquisa, conforme já abordado, foi 

desenhada nos campos de natureza exploratória e descritiva. Diante dessa 

escolha, optamos por aplicar uma entrevista estruturada, onde, segundo 

Lakatos (2001), o entrevistador pode tirar dúvidas, explicar as questões e 

identificar as discordâncias. Além disso, a entrevista permite um bom controle 

da amostra com alto índice de respostas gerando uma grande quantidade de 

dados. Na realidade, em pauta, foram aplicados instrumentos junto aos 

adolescentes e junto ao staff da Unidade de Jaboatão dos Guararapes (ver 

anexo).  

 

 Tomamos por base o arcabouço da estrutura do Plano mor do SINASE, 

em relação a todos os aspectos que permeiam o plano. O objetivo básico foi 

promover uma comparação do campo real, a Unidade de Jaboatão, com o 

campo ideal, o Plano determinado pelo SINASE. Foram entrevistados 12 

(doze) adolescentes e, do staff, foram entrevistados os seguintes sujeitos: 

Diretoria Geral, Diretor Administrativo, uma Nutricionista, duas Assistentes 

Sociais e duas Psicólogas.    
 
 A seguir apresentamos os quadros estatísticos, que surgiram das 

entrevistas aplicadas. Antes, vejamos as interpretações.  

8   INTERPRETAÇÃO OS DADOS 

 
 Neste capítulo apresentamos a leitura dos dados com abordagem 

quantitativa de forma interpretativa, com base nos instrumentos aplicados nos 



campos de estudos propostos na metodologia do estudo, anteriormente 

mencionada.  

 
Abaixo apresentamos um breve retrato da Unidade de internação do 

Case Jaboatão – PE. 

 

 

 
QUADRO 01- Faixa etária dos adolescentes da Unidade Jaboatão dos  
Guararapes- PE. 
 

Conforme orientação do SINASE – Sistema Nacional de Atendimento 

Sócio Educativo e a Lei 8069/90, as unidades de internação devem ser 

separadas por idade. Assim, a Unidade de Jaboatão é delimitada para jovens 

de 12 a 15 anos, e, até a data de 10 de agosto de 2010, possuía 64 

adolescentes, mas, destes, 04 (quatro) estão entre 16 a 17 anos, 

demosntrando um fator interessante, estão fora dos padrões exigidos. Devido  

a rebelião ocorrida na Unidade Abreu e Lima/ PE foram transferidos 

provisoriamente para esta Unidade. 
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QUADRO 05 – Reincidência na Unidade de Jaboatão – PE. 
 

O quadro acima representa o quantitativo de adolescentes que 

reincidiram, voltando, assim, para a Unidade de Internação. Interessante, e 

para surpresa da pesquisadora, evidenciou-se que 94% dos adolescentes 

internos não reincidiram, quer dizer, não cometeram outros atos infracionais e 

retornaram para mesma unidade, diferente dos 6% existentes, que reincidiram 

por motivo de roubo.  Este dado sinaliza a eficácia do Sistema de Internação da 

Unidade no que diz respeito, talvez, ao processo de ressocialização do 

adolescente que cometeu um ato infrator, mas não descarta outras 

possibilidades como o atingir da maior idade, a médio prazo, levando estes 

indivíduos para outros tipos de carceragem.      

 

 Os gráficos que se seguem foram provenientes dos questionários 

aplicados a 10 (dez) adolescentes internos na Unidade de Jaboatão dos 

Guararapes, conforme os indicadores determinados pelo SINASE. 
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QUADRO  12-  Acodações físicas dos menores. 

 
 Fora observado pela entrevistadora, in loco e nas informações 

oferecidas pela Direção da Unidade, que a capacidade da Unidade de 

Jaboatão é de 40 adolescentes, mas que encontra-se com 64 adolescentes. 

Mesmo assim, ainda percebe-se condições adequadas de convivência. Notou-

se que 70% dos jovens dormem em quartos com 01 (um) adolescente, 20% 

dormem com mais 02 (dois) adolescentes. O SINASE (2008) determina que os 

quartos existentes nas residências (módulos) sejam de no máximo 03 (três) 

adolescentes. Desta forma, a Unidade cumpre o determinado. Só encontramos 

01(um) adolescente dormindo sozinho, por motivo de segurança. 

 

 A Unidade tem como característica Casas de Convivência, as celas são 

chamadas de quartos e cada casa tem um nome próprio, onde a equipe, de 

forma criativa, tratou de chamar os espaços como: ACOLHER (primeiro 

momento de chegada na Unidade); COMPARTILHAR (já possui seu PIA e está 

com as atividades na casa, mas ainda sob vigilância da equipe 

interprofissional); CONVIVÊNCIA (seu relatório psicossocial já é bastante 

satisfatório, mas necessita da preparação do retorno à sociedade) e PROJETO 

DE VIDA (está preparado para sair e aguarda o deferimento do relatório 

psicossocial do Ministério Público e Juiz). 

 

 Para o SINASE (2008), deve existir o seguinte detalhamento: a) na fase 

inicial de acolhimento podem ser projetados dois módulos de moradia, 

preferencialmente com quarto individuais, separados com barreira física ou 

visual; b) nas fases intermediária e conclusiva do atendimento, poderão ser 

projetados quartos individuais ou coletivos (de no máximo três adolescentes) 

não havendo necessidade de barreira física ou visual nos atendimentos; c) na 

convivência protetora, cujo ambiente é destinado àqueles que precisam ser 

resguardados da convivência coletiva, poderão ser dimensionados 

considerando o perfil do adolescente, a sua origem (naturalidade) e a 

gravidade do ato infracional. 
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aplicados internamente. Nesta concepção, deve-se considerar o período de 

férias, licenças e afastamento dos socioeducadores, visando não provocar 

descontinuidade de encaminhamentos de adolescentes para atendimentos 

técnicos dentro e fora dos programas socioeducativos, visitas de familiares, 

audiências, encaminhamentos para atendimento de saúde dentro e fora dos 

programas, atividades externas dos adolescentes. 

 

 O SINASE afirma ainda que a relação numérica deverá: 

 De um socioeducador para cada dois ou três adolescentes ou de um 

socioeducador para cada cinco adolescentes, dependendo do perfil e 

das necessidades pedagógicas.  

 De um socioeducador para cada adolescente em situações de custódia 

hospitalar, que exigem o acompanhamento permanente (24 horas). 

 De dois socioeducadores para cada adolescente quando a situação 

envolver risco de fuga, de auto-agressão ou agressão a outros. 

 De um socioeducador para cada dois adolescentes nas situações de 

atendimento especial. Neste caso, muitas vezes devido a quadro de 

comprometimento de ordem emocional ou mental, associado ao risco de 

suicídio, é necessário que se assegure vigília constante. 

 Assim, a Unidade Jaboatão encontra-se no limite desejado pelo SINASE 

(2008) com um socioeducador para cinco adolescentes. Não sabendo 

ainda afirmar como será com a ampliação da Unidade para capacidade 

média de oitenta adolescentes. 

 

 
QUADRO  14 -  Incidência de Rebelião ou Motim. 
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 Segundo o SINASE (2008), o SIPIA (Sistema de Informação para 

Infância e Adolescência) é uma estratégia de registro e tratamento de 

informações sobre a garantia dos direitos fundamentais preconizadas pelo ECA 

para ser operacionalizada em todos País, compondo, dessa forma, uma rede 

nacional de garantias e de direitos. A INFOINFRA é o Controle Informacional 

de Adolescentes em Conflito com a Lei, tendo como fundamento os artigos 103 

a 130 do Estatuto da Criança e Adolescente, referente à Prática de Ato 

Infracional. 

 

  Na verdade, essa ferramenta é o monitoramento e avaliação do fluxo de 

atendimento sócio-educativo das Unidades. Segundo o SINASE (2008), a 

implementação do INFOINFRA obedecerá ao fluxo de atendimento previsto 

pelo ECA, podendo contar com a coleta e registro de dados pelas Delegacias 

Especializadas, Ministério Público e, principalmente, com as Varas da Infância 

e da Juventude e programas de atendimento socioeducativo.  

 

 Ainda o SINASE (2008) afirma que o SIPIA e INFOINFRA são 

ferramentas permanentes para subsidiar ações, políticas e programas na área 

de adolescente em conflito com a lei, no âmbito do Poder Judiciário, órgãos 

governamentais e não governamentais e autoridades competentes. O sistema 

INFOINFRA registrará as seguintes informações: 

 

 dados das condições socioeconômicas do adolescente; 

 processos de apuração de ato infracional; 

 execução de medidas; 

 aplicação das medidas; 

 acompanhamento das medidas aplicadas; 

 avaliação das entidades e programas de atendimento; 

 cadastramento de técnicos e orientadores responsáveis pelos 

adolescentes; e 

 acompanhamento da execução das medidas. 

 



Conforme ainda o SINASE (2008), com esta modalidade de 

monitoramento e avaliação de fluxo de atendimento socioeducativo pretende-

se: 

1. Subsidiar o processo de ressarcimento de direitos, colocando 

informações a serviço da formulação de políticas públicas, bem como produção 

de conhecimento e da gestão dos programas de atendimento aos direitos da 

criança e adolescente, definidos pela Constituição Federal e pelo ECA. 

2. Consolidar os dados dos diferentes Estados visando ao 

estabelecimento de um diagnóstico nacional sobre a situação geral do 

atendimento do adolescente em conflito com a lei. 

3. Acompanhar o número de vagas, o sistema estadual, o fluxo, o 

perfil dos adolescentes e suas famílias e sua trajetória no sistema, 

considerando a progressão de medidas até a sua saída. 

4. Coletar informações sobre adolescente em conflito com a lei e as 

decorrentes medidas socioeducativas a ele aplicadas.  

5. Coletar dados sobre a rede de entidades e/ou programados, mas 

de atendimento socioeducativo tendo como fonte de informação o Poder 

Judiciário e os próprios programas, obtendo tais informações para o Governo 

Federal, os gestores estaduais/distrital e municipais. 

6. Identificar, por meio do cruzamento de dados coletados, as 

questões sobre o perfil do adolescente infrator, o perfil das infrações 

cometidas, as medidas que foram aplicadas, as condições da aplicação, a 

proporção de arquivamento e remissões, a comparação com crimes e 

contravenções de adultos. 

 

 A entrevistadora observou que, entre os gestores e técnicos, a maioria 

alega não funcionar o SIPIA e INFOINFRA devido a precariedade da rede 

lógica da Unidade, os que afirmaram existir é que mesmo precário o acesso se 

utilizam de forma parcial, alimentando as informações para rede. 
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superar suas limitações. No entanto, a compreensão deve sempre anteceder a 

exigência. É preciso conhecer cada adolescente e compreender seu potencial 

e seu estágio de crescimento pessoal e social. 

 

 Desta forma, a pesquisadora observou que os agentes formadores da 

Unidade Jaboatão conhecem seu adolescente, mas não possuem, de forma 

adequada, capacitação profissional dentro do desenvolvimento, apesar de 90% 

(noventa por cento) afirmarem que as oficinas oferecidas de corte costura, 

artes, dança e informática são adequadas a todos os adolescentes desta 

Unidade. 

 

9  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  
           Nossa proposta ao estudar o adolescente, especificamente o 

adolescente infrator, nos revelou, como já mencionado em vários trechos desse 

estudo, as singularidades destes indivíduos para o pesquisador que se 

propõem a investigar o menor, num momento complexo do ciclo vital. A bem da 

verdade, todo o nosso arcabouço teórico nos deixou translúcida uma questão: 

a dificuldade de interpretações sobre a real identidade de ser adolescente.  

 

          A questão biológica mostra um “borbulhar” de mudanças físicas e 

hormonais, que, em algumas momentos, se confunde no enquadrar de 

situações do menino para a condição de adulto ou do adulto iniciando a 

continuidade de vida. A questão da psiquê foge às raias de discussões do 

estudo, porém o estado psicológico do adolescente conjugado à biológica, 

sugere um estudo de variações de humor, identitário, enveredando na seara 

existencial do “quem eu sou?”. Por fim, a sociedade de consumo não se furta 

de apontar as mazelas de seres sem poder de escolha e consequentemente 

alvo de consumo exagerado, exposto em vitrines, demonstrando estilos de vida 

extravagantes, rotulados por “modismos” efêmeros como: geração tim, geração 

coca-cola, etc.  

 

           Diante do objetivo traçado inicialmente, no sentido de dimensionar até 

onde os modelos de ressocialização estão adaptados para modelos 



considerados ideais na recuperação de adolescentes que cometem ato 

infracional, observando-se os princípios a serem adotados e as obrigações a 

serem cumpridas, envolvendo a existência ou não das garantias dos direitos da 

criança e do adolescente, como também a gestão adequada para um retorno à 

sociedade, atingimos as seguintes conclusões: 

 

            No tocante ao aspecto teórico, fica explícito que adolescer é um 

momento crítico de vida, não apenas para o jovem, mas que envolve também a 

participação da família, no papel de entidade de amparo, e que, ao ocorrer o 

contrário, as marcas fincadas nesse adolescente são decisivas para o decorrer 

do seu futuro.  

          A questão se acentua muito mais no nosso tempo em relação ao 

conceito do que seria a família, em tempos contemporâneos. Diante de uma 

série de mutações, o adolescente se esbarra com fatos de violência intra- 

familiar e no espaço, que deveria ser a âncora mas que, na maioria das vezes, 

se torna o espaço de conflitos e desencontros, com a violência predominando 

no dia a dia, entre seus componentes.  

 

        Ainda na relação teórica fica uma visão permeada para a materialização 

dos Planos e dos Projetos, visando à promoção de uma sociedade mais 

segura, transpassando uma lógica de planejamento, contrariando o sentido do 

passado, onde ação do bem estar de segurança da sociedade não se 

planejava.  

 

Passadas décadas e com a promulgação de Leis embasadas nos 

Direitos Constitucionais e Humanos, o quadro se transforma, não se admitindo 

emendas nos sonetos da violência, tanto na área urbana, quanto na área rural. 

Nesta realidade, a idéia de planejar emerge com força total, concebendo-se 

então Programas estratégicos, planos embasados nos elementos 

interdisciplinares ou multidisciplinares, incluindo-se aí, os oriundos dos agentes 

do Estado.   

 

O SINASE aponta para a tendência de um modelo que pretende 

fomentar uma política de gestão da ressocialização do adolescente infrator. O 



histórico de instituições desta envergadura demonstra ora saltos quantitativos, 

ora saltos qualitativos. A promoção do surgir de casas ressocializadoras 

cresceu com o tempo, traduzindo a linguagem, de forma cética, do emergir do 

punir, enquanto a lógica do vigiar cresce no contemporâneo. Na nossa 

percepção, as previsões do pensador Foucault foi e continua acertada.  As 

unidades de ressocialização para adolescentes infratores não seria o modelo 

proeminente de planejamento, com base numa vigília constante, que talvez, de 

forma positiva, promova a volta ao convívio com a sociedade de um indivíduo 

que cometeu um assalto para aquisição da compra de drogas ilícitas. Os dados 

aqui apresentados são otimistas nessa questão.  

 

 No tocante aos resultados práticos da pesquisa, percebe-se, em síntese, 

que a unidade de Jaboatão dos Guararapes, no Estado de Pernambuco, se 

aproxima de um possível sonho, oriundo do plano mor, desenhado pelo 

SINASE, que resgata o propósito do ECA, no sentido de olhar uma fatia da 

sociedade, com cuidado e planejamento.  

 

 Por outro lado, não descartamos dados contraditórios, no sentido 

estatístico da amostra, dos respondentes declararem o sentimento de um 

ambiente prisional, mas reabilitador, ao ponto de ficar aqui o registro de jovens 

que admitem ser melhor a estrutura da unidade em função da estrutura da sua 

própria casa. Estes depoimentos respondem uma questão: o Estado se 

preocupa com a ressocialização do jovem infrator de forma positiva. Mas, e 

quanto ao princípio da dignidade, com base na Constituição Federal do Brasil, 

onde esse mesmo Estado falha na sedimentação da célula mater da 

sociedade, a família? Este questionamento certamente não fora respondido no 

estudo, mas não deve deixar de ser mencionado, pois seria uma mácula para 

uma pesquisadora, que anos a fio, enfrentou e acompanhou milhares de 

histórias de adolescentes, histórias estas que deixaram claras que as marcas 

da violência nunca sairão de seus corpos, de seus corações e de suas mentes.  

 

 Um dado que nos fomentou a composição da reflexão do parágrafo 

anterior se revela no âmbito de que, apesar dos dados estatísticos 

demonstrarem um quadro de alento, na percepção dos adolescentes já não se 



registra tal quadro, no preparo das pessoas ou agentes que convivem 

diariamente com estes jovens.  

 

O SINASE demonstra que um processo de ressocialização é complexo e 

que os agentes devem ser treinados para as múltiplas situações, que estes vão 

esbarrar no cotidiano dentro das instituições de resgate em vários aspectos: 

auto-estima, disciplina, perspectiva de futuro, tomada de decisão e, acima de 

tudo, a consciência de um verdadeiro conceito de cidadania. Afinal, cremos 

que, de forma acertada, um adolescente que passa por omissão da ajuda da 

sociedade civil, da família e de outros poderes, são as pessoas certas para se 

reencontrarem no seio dessa mesma sociedade que um dia os repudiou.  

 

 Na esteira do resgate da dignidade, nada é tão importante quanto a 

cooperação mútua de todos que pretendem construir um mundo melhor, menos 

egocêntrico, esquizofrênico, onde o ser se isola, contrariando toda uma 

situação que se explica pelo emergir das redes sociais, mas que 

paradoxalmente promove o isolamento do ser. 

 

 Portanto, entendemos que, ao final deste trabalho, será honesto e 

honroso da nossa parte enaltecermos as dificuldades que um ser em transição 

passa para sair de um sistema de encarceramento, mas, ao mesmo tempo, ao 

tomarmos a decisão de nos debruçarmos para demonstrar que o “caldeirão” da 

contemporaneidade demonstram algumas opções de continuidade de uma 

sociedade em desmanche, mas que provavelmente deve promover, diante de 

drásticas mutações, um fio mínimo de esperança no devir da humanidade. 

 

 Permita-nos, senhores leitores, informar que as limitações desta 

pesquisa estão no “não dito”, pelo fato de anos a fio, como já mencionado aqui, 

em vários trechos desse estudo, ter vivido de forma dramática o cotidiano dos 

sonhos de milhares de adolescentes privados de liberdade. A quem interessa o 

destino destes jovens? Confesso: um estudo cartesiano não traduz nada do 

cotidiano daqueles olhos sofridos, revoltados e com sede de liberdade e isto é 

o “não dito” desafiando o “dito”. Conclamamos a cada cidadão e cidadã a não 

desistir dos jovens brasileiros, principalmente os que perderam o direito de ir e 



vir, enveredando pelo caminho das drogas, da prostituição, do niilismo, pois as 

lições que aprendemos nas Unidades de reabilitação talvez nunca sejam 

traduzidas, a não ser por um único fato: a atitude de transgredir e lutar, de 

maneira organizada, pelos que formarão o futuro desse país. Jovens pássaros 

podem prendê-lo se numa gaiola, mas a esperança deve perseverar sempre. 

Continuemos…           
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PERGUNTAS SIM NÃO OUTRAS 
1. Você tem conhecimento do seu Plano de 

Atendimento Individual? (PIA) 
   

2. Existe advogado/As. Social e Psicólogo para seu 
atendimento? 

   

3. Existe médico e odontólogo ?    
4. Existe normas de convivência? Ex. manual do 

adolescente. 
   

5. Recebe visita do Promotor e Juiz?    
6. Tem acesso sobre sua informação processual?    
7. Existe atendimento freqüente da equipe 

interprofissional? 
   

8. Você dorme no quarto com quantos adolescentes?    
9. Os socioeducadores tem uma boa comunicação 

com os adolescente? 
   

10. Já existiu motim ou rebelião nesta unidade? Se sim    

APÊNDICE B –  QUESTIONÁRIO APLICADO  AOS 
ADOLESCENTES DA UNIDADE DE JABOATÃO DOS 

GUARARAPES-PE 



qual o motivo? 
11. EXISTE NA UNIDADE    

a) Escola    
b) Auditório    
c) Médico    
d) Oficina Profissionalizante    
e) Campo de futebol    
f) Quadra coberta    
g) Local ecumênico    
h) Refeitório    
i) Visita familiar    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE C –  QUESTIONÁRIO APLICADO AOS  
GESTORES E TÉCNICOS DA UNIDADE DE JABOATÃO 

DOS GUARARAPES-PE 
Nome: 
Unidade: 
Função: 
 

PERGUNTAS SIM NÃO JUSTIFIQUE 
SUA 

RESPOSTA 
1. Existe uma supervisão técnica para as unidade?    
2. Existe convênios, parcerias ou contratos para 

melhoramento das unidades? 
   

3. O SIPIA II e INFOINFRA funciona dentro da sua 
integralidade? 

   

4. Existe grupo gestor?    
5. Qual a composição do grupo gestor?    
6. Qual a capacidade determinada pela FUNASE de 

adolescente para uma equipe considerada mínima? 
   

7. Existe profissionais de saúde?    
8. Quantos socioeducadores existe para quantos 

adolescentes? 
   

9. O PIA (Plano individual de atendimento) é atendido 
na sua integralidade?  

   

10. Existe capacitação, formação continuado ou    



supervisão externa para os socioeducadores? 
11. Existe articulação visando agilidade nos 

procedimentos judiciais e melhor encaminhamento 
do adolescente através da Vara de Infância? 

   

12. Existe normas para as ações dos profissionais 
estabelecendo regras para orientar a intervenção e o 
seu cumprimento? Ex. regimento interno, guia do 
educador. 

   

13. Existe encontros sistemáticos freqüentes da equipe 
interprofissional para estudo social do adolescente? 

   

14. É oferecido formação profissional que favoreçam 
sua inserção no mercado de trabalho mediante 
desenvolvimento de competência, habilidades e 
atitudes? 

   

15. Recebe visita sistemática do Ministério Público, Juiz 
e Conselhos? 

   

16. O adolescente tem acesso garantido a sua 
informação processual e ao seu defensor? 

   

17. Quanto a estrutura física segue o modelo SINASE?    
 

 


