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RESUMO 
 

 

Este trabalho é uma reflexão sobre a evolução histórica das questões políticas, 

econômicas e sociais que influenciaram a formulação das políticas públicas voltadas 

para a criança e o adolescente. Além da evolução histórica, o trabalho analisa as 

rotinas do Complexo de Defesa da Cidadania localizado na cidade de Picos–PI. Os 

parâmetros para análise consideram as proposições do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e sua aplicação na esfera municipal. Os procedimentos metodológicos 

utilizados para estruturação e análise do trabalho compreendem as orientações e 

demandas de um estudo de caso. Os resultados revelam aspectos e detalhes do 

cotidiano de uma unidade de internação provisória, apontam contradições, 

alternativas e comportamentos que surgem ao longo da execução de seus 

programas, evidenciando o descompasso entre as políticas sociais e sua 

implementação. Esses fatores contribuem para uma melhor compreensão das 

estratégias utilizadas na aplicação das medidas socioeducativas, assim como, a 

abordagem de temas negligenciados por análises mais amplas e sugere a 

necessidade de se atentar para novas metodologias de trabalho nas unidades de 

aplicação das medidas socioeducativas. Os resultados despertam também para a 

necessidade de estudos complementares que permitam uma melhor compreensão 

das contradições entre os diversos níveis de gestão e um interesse maior no 

problema da percepção dos vários segmentos envolvidos nos programas de 

atendimento sob medidas socioeducativas.  

 

Palavras-chave: Políticas públicas. Medidas socioeducativas no Brasil. História da 

infância no Brasil. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

This work is a reflection on the historical evolution of political, economic and social 

changes that influenced the formulation of public policies for children and 

adolescents in Brazil. Besides the historical evolution, the study examines the 

routines of Citizen Protection Complex in the city of Picos–PI. The parameters for 

analysis consider the propositions of the Statute for Children and Adolescents and 

their implementation at the municipal sphere. The methodological procedures used 

for structuring and analysis of this work demands and understand the guidelines of a 

case study. The results reveal aspects and details of daily life in a detention unit, 

point to contradictions, and alternative behaviors that arise during the execution of its 

programs, highlighting the gap between the elaboration of social policies and their 

implementation. These factors contribute to a better understanding of the strategies 

used in the implementation of educational measures, as well as, the approach to 

issues neglected by larger views and suggests the need of new methods of work at 

these units when implementing educational measures. The results also awaken to 

the need for additional studies to permit a better understanding of the contradictions 

between the various levels of management and a greater interest in the problem of 

perception of the various sectors involved in service programs on educational 

measures. 

 

 

Keywords: Public policy. Educational measures in Brazil. History of childhood in 

Brazil. Brazilian System for Social-Educational (SINASE).  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Ao longo dos anos, os caminhos percorridos no enfrentamento dos problemas 

da criança e do adolescente passaram por várias fases, formularam-se muitos 

conceitos, inspirando muitas intervenções e outros tantos equívocos. A sua 

compreensão não dispensa a abordagem da perspectiva histórica onde estão 

registradas as questões políticas, econômicas e sociais que pautaram a sociedade.  

Nesta perspectiva, este trabalho busca compreender como evoluíram as 

questões políticas e operacionais que nortearam a compreensão e o enfrentamento 

das situações e problemas que envolvem a criança e o adolescente no cotidiano 

brasileiro expressas na forma de encarar e lidar com o problema.  

Conhecer melhor o processo pressupõe a compreensão das etapas da 

evolução da assistência à criança e ao adolescente no Brasil considerando as 

demandas internas e internacionais e a identificação das suas relações com o 

conjunto dos encaminhamentos das políticas sociais ao longo da história do Brasil.  

A principal motivação para a seleção deste tema de pesquisa foi a minha 

prática profissional na área, as dificuldades vivenciadas e a vontade de refletir sobre 

a experiência coletiva na condução da rotina de uma unidade de atendimento de 

medidas socioeducativas. Os impasses, os compromissos, as angústias, a 

vulnerabilidade e, de certa forma, a sensação de abandono diante do desafio que se 

impõe. O desejo de compreender melhor e compartilhar a própria experiência em 

busca de conhecimentos e alternativas que permitam melhorar o desempenho e a 

qualidade do trabalho é o horizonte do esforço desprendido na construção de cada 

etapa desta dissertação. À medida que o trabalho caminhava, as reflexões 

instigavam um olhar diferente sobre o cotidiano do CDC Picos–PI, enriquecido pelo 

conteúdo das disciplinas cursadas e pela revisão de literatura que ampliava o nosso 

referencial teórico e, por conseguinte redefinia os contornos da nossa trajetória. 

O nosso trabalho privilegia a análise das rotinas do Complexo de Defesa da 

Cidadania (CDC Picos–PI) localizado na cidade de Picos–PI. O período estudado 

compreende dois anos a partir de abril de 2007, quando o CDC iniciou suas 

atividades, a abril de 2009.  

A análise considera as dinâmicas da operacionalização das propostas do 

SINASE no âmbito da municipalização e da aplicação das suas recomendações. 
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Os procedimentos metodológicos utilizados para estruturação e análise do 

trabalho caracterizam-se como estudo de caso. A seleção deste processo pauta-se 

na possibilidade que oferece em analisar detalhadamente um problema 

considerando questões intrínsecas e melhores possibilidades de monitoramento das 

suas peculiaridades.  

As etapas para desenvolvimento do trabalho compreendem a revisão de 

literatura, a coleta de dados através da consulta a documentos, o registro das rotinas 

e a realização de entrevistas tendo como base as orientações, normas e categorias 

pautadas pelo próprio SINASE (infra-estrutura, respeito aos direitos, características 

do atendimento socioeducativo, gestão pedagógica, gestão de recursos humanos, 

materiais e financeiros). Foram consideradas ainda as especificidades locais. Para 

finalização, foi realizada a sistematização, análise e interpretação dos dados 

coletados.  

No caso estudado, encontramos um contexto pautado por questões 

assinaladas ainda no período da discussão para produção do documento do 

SINASE. Entre outras, podemos registrar: 

 

a) um precário monitoramento na aplicação das medidas. O senso burocrático 

se superpõe ao ideal pedagógico; 

b) carência de recursos (humanos e materiais) associada ao pouco interesse 

em buscar alternativas e metodologias de trabalho mais dinâmicas; 

c) uma rede de interação entre os poderes muito limitada, derivada, em parte, 

da concentração do poder no nível estadual. Não há uma integração plena, mas 

uma nefasta dependência político-burocrática; 

d) pouco envolvimento dos atores no conhecimento das possibilidades do 

sistema socioeducativo e, por conseguinte, pouca divulgação e incentivo em relação 

à busca de uma participação mais efetiva da sociedade; 

e) produção de informações puramente burocráticas. Não se observam 

registros de reflexões sobre a realidade e o que se pode fazer a partir das 

dificuldades.  

f) otimização dos poucos recursos disponíveis dificultada também pela 

desmotivação; 

g) inadequação das funções e problemas de capacitação dos recursos 

humanos; 
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h) falta de ritmo e continuidade nas iniciativas. A rotina é bastante limitada e 

pouco criativa; 

i) falta de integração com a municipalidade. 

 

Estes problemas dificultam as mudanças possíveis no sentido de tornar o 

sistema mais dinâmico, mais integrado e uma atuação que permita a sensibilização 

não apenas dos atores envolvidos diretamente, mas de toda a sociedade. A 

comunidade local ainda percebe esta questão como fora do seu contexto e, portanto 

da sua responsabilidade. Esta percepção reduz bastante às possibilidades de 

integração e formação de alianças.  

Apesar dos intensos debates, da contribuição multidisciplinar e do esforço 

empreendido, o contexto em que se insere a realidade do adolescente em conflito 

com a lei ainda continua bastante problemático tanto na questão da aplicação das 

políticas públicas a ele direcionadas quanto em relação à infra-estrutura, aos 

recursos humanos e a produção de informações que permitam acompanhar o 

desenrolar das etapas e proposições do SINASE.  

Conhecer a rotina de uma unidade de aplicação de medidas socioeducativas 

observando o seu cotidiano e comparando-o com as orientações do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) e as determinações do Sistema Nacional de 

Atendimento Sócioeducativo (SINASE) oferece uma visão localizada do 

descompasso entre as políticas sociais e os programas a partir da sua execução. 

O trabalho compõe-se da revisão histórica da questão do adolescente no 

Brasil, os contextos políticos nacionais e internacionais que pautam as discussões 

sobre o problema e a operacionalização das políticas sociais a partir do que 

poderíamos considerar o último elo da cadeia onde as questões políticas, sociais e 

operacionais encontram-se com os desafios do real com suas contradições e 

dinâmica própria impondo pautas novas e, algumas vezes, imprevisíveis. 

O texto distribui-se em nove capítulos. Os primeiros capítulos fazem uma 

recuperação histórica e política sobre a situação da criança e do adolescente no 

Brasil e as intervenções realizadas, principalmente pelo Poder Público e pela Igreja 

Católica, na condução e enfrentamento dos problemas relativos á criança e ao 

adolescente nos primórdios do Brasil. Traz ainda elementos da evolução da ação 

pública e suas iniciativas no campo jurídico e legislativo, Retoma etapas do processo 

histórico e social que redefiniu, ao longo do século XX, os conceitos e as políticas 
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voltadas para a criança e o adolescente. A própria evolução da sociedade, a 

dinâmica das relações sociais e políticas no contexto nacional e internacional 

propiciaram novas formas de entendimento da questão e naturalmente novas 

propostas de ação política e de intervenção sobre a realidade. Os capítulos 

intermediários versam sobre as políticas públicas, a legislação e o ordenamento 

para o setor priorizando legislações e normas para o setor priorizando o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) e, a partir daí enfatizando a aplicação das medidas 

socioeducativas e o sistema de garantias. Os capítulos finais tratam da aplicação 

dos procedimentos metodológicos utilizados e da análise da rotina do CDC Picos PI 

considerando as orientações do SINASE e as singularidades do contexto local.  

Os resultados deste trabalho oferecem contribuições significativas para 

aprofundamento da discussão sobre a aplicação das medidas socioeducativas. 

Entre outros aspectos contribuem ainda para: 

 

a) melhor compreender o problema e as dificuldades para construção de uma 

avaliação mais precisa do cotidiano das unidades de atendimento; 

b) abordar temas negligenciados por análises mais amplas; 

c) sugerir alterações na metodologia de trabalho;  

d) subsidiar novos estudos e novas práticas;  

e) subsidiar a elaboração do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo;  

f) subsidiar a análise e avaliação da política de atendimento socioeducativo; 

g) identificar pontos de estrangulamento na operacionalização das medidas 

socioeducativas em unidades de atendimento. 

 

Acreditamos ainda que ao trazermos á tona a análise das nossas rotinas de 

trabalho, estamos contribuindo com alguns elementos para melhor compreensão 

sobre a realidade do atendimento no diversificado contexto da aplicação das 

medidas socioeducativas.  
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2 A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NO BRASIL: ANOTAÇÕES HISTÓRICAS E 
POLÍTICAS 

 

 

A questão da infância e da adolescência tem-se colocado cada vez mais na 

pauta dos debates que preocupam o mundo contemporâneo. O foco das discussões 

torna-se mais abrangente pela diversidade de fenômenos que abarca e mais 

complexo pelas relações que se estabelecem. Família, educação, saúde, trabalho, 

lazer, segurança, entre outros aspectos, têm trazido para a discussão um repertório 

variado de temas que não se imaginaria há algum tempo atrás. 

O tema já não se restringe às estatísticas oficiais ou para-oficiais nem 

tampouco se limita à formalização de políticas públicas ou ainda como preocupação 

de algum grupo específico de interessados. O assunto está na mesa de jantar, na 

sala de visitas, nos ônibus, nas escolas, nos salões vips, na mídia, nos subúrbios, 

nos bares, em ambientes inusitados, subsidiando debates acalorados que envolvem 

toda a sociedade. Diferentes olhares constroem um conjunto de impressões 

complexas sobre o problema. 

Quais seriam, na atualidade, os indicadores adequados para conceituar 

infância e adolescência? As conceituações, assim como as políticas públicas, 

parecem não acompanhar a velocidade de transformação na sociedade do efêmero. 

As relações causa-efeito já não são tão fáceis de identificar e, muitas vezes, não 

explicam as questões que se estabelecem ou parecem rapidamente diluir os 

argumentos. 

Neste contexto, a questão fundamental é como compreender e como atuar 

em relação à criança e ao adolescente.  

Áries (1981) analisa a evolução do conceito da família e da infância ao longo 

da história e vai incorporando novos elementos à discussão à medida que a própria 

sociedade sofre suas transformações econômicas e sociais estabelecendo novas 

demandas. Assim, novos elementos vão-se incorporando ao sentimento de ser e 

existir. Nome, sobrenome e idade são alguns dos parâmetros que o autor ressalta, 

por exemplo, para avançar na complexa evolução da sociedade e, por conseguinte 

das relações que se estabelecem em torno de três mundos: da fantasia, da tradição 

e da exatidão. No contexto de sua discussão sobre as idades da vida, a dinâmica 

com que estes elementos se relacionam e atravessam a complexa história das 
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nossas relações procuram dar conta do sentido, da importância e do lugar que a 

infância ocupa como sujeito e/ou objeto, na construção de si mesma e das suas 

representações. 

No percurso da evolução, vão-se estabelecendo os parâmetros que definem 

as idades do homem de acordo com as imposições do tempo. Na Idade Média, as 

sete idades que periodizam a vida do homem correspondem aos planetas. 

 
A primeira idade é a infância que planta os dentes, e essa idade começa 
quando a criança nasce e dura até os sete anos e, nessa idade, aquilo que 
nasce é chamado de enfant (criança), que quer dizer não falante, pois 
nessa idade a pessoa não pode falar bem nem formar perfeitamente suas 
palavras, pois ainda não tem seus dentes bem ordenados nem firmes, como 
dizem Isidoro e Constantino. Após a infância, vem a segunda idade... 
chama-se pueritia e é assim chamada porque nessa idade a pessoa é ainda 
como a menina do olho, como diz Isidoro, e essa idade dura até os 14 anos. 
Depois segue-se a terceira idade, que é chamada de adolescência, que 
termina, segundo Constantino em seu viático, no vigésimo primeiro ano, 
mas, segundo Isidoro, dura até 28 anos [...] e pode se estender até 30 ou 35 
anos. Essa idade é chamada adolescência porque a pessoa é bastante 
grande para procriar. Nessa idade, os membros são moles e aptos a 
crescer e a receber força e vigor do calor natural. E por isso a pessoa 
cresce nessa idade toda a grandeza que lhe é devida pela natureza. Depois 
segue-se a juventude [...] (KALENDRIER apud ARIÉS, 1981, p. 36).  

 

 

As demais idades vão-se seguindo numa comparação à astrologia indicando 

uma relação entre o homem e os planetas. Esta periodização, entretanto não é a 

única que se estabelece, na Idade Média, em busca de compreender a vida e suas 

idades. A ambigüidade dos termos infância, adolescência e juventude deixam 

sobretudo a impressão de um conceito difuso para a adolescência, enquanto idade 

transitória, entre a dependência da infância e o vigor da juventude.   

O século XX traria novos elementos na busca para a definição das idades 

como fases da vida trazendo a adolescência para o centro das discussões com uma 

visão mais clara do que esta representa para o indivíduo e para a sociedade. As 

artes e as ciências contribuíram para o delineamento mais preciso do conceito, o 

que não significa que este não continua sujeito a constantes revisões pela própria 

dinâmica da sociedade, das artes e das ciências.  

O século XXI enseja transformações radicais na sociedade. A sociedade de 

consumo, a tecnologia da informação, os males sociais que se agravam desenham 

novas demandas para gerir o problema do adolescente. 
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2.1 O LUGAR DA CRIANÇA NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

 

Os primeiros registros sobre a criança na grande aventura da colonização 

brasileira apontam para os grumetes e pajens na tripulação dos navios portugueses 

e algumas outras que embarcaram com os pais e que aqui aportaram no século XVI.  

Os grumetes, crianças entre nove e dezesseis anos das classes mais baixas, 

também conhecidos como órfãos do rei, eram embarcadas nos navios e submetidas 

a toda sorte de humilhações. Entre os grumetes, estavam crianças judias raptadas 

ou arrancadas violentamente da família com o objetivo de “obter mão de obra e 

manter sob controle a população judaica em Portugal” (RAMOS, 2000, p. 22). Os 

piores trabalhos, a fome, a insalubridade, a violência sexual, a fúria do mar e dos 

marinheiros, a escravização nos navios piratas que por acaso atacavam as 

embarcações faziam o cotidiano da infância que chegava ao Brasil patrocinada pela 

coroa e sob a indiferença da Inquisição. Para estes, a vida oferecia opções 

igualmente trágicas: um ambiente miserável com expectativa de vida curta em 

função da alta taxa de mortalidade do reino ou o embarque na aventura marítima 

dos portugueses para servir na colônia.  

Outra categoria de crianças embarcadas eram os pajens. Um pouco mais 

jovens ou mesmo da idade dos grumetes eles viajavam na condição de 

acompanhantes de nobres e/ou de oficiais. Os pajens representavam um estágio 

entre os marinheiros e os grumetes. Alguns eram de famílias pobres, mas a maioria 

vinha das camadas médias urbanas e de segmentos inferiores da nobreza. Se a 

vida não era fácil, era menos penosa que a dos grumetes. 

Pelo hábito que a Coroa portuguesa tinha de enviar meninas pobres que 

viviam nos orfanatos de Lisboa e Porto para a Índia, algumas delas também vieram 

ao Brasil, junto com prostitutas para resolver os problemas masculinos nas colônias, 

entre outros, a constituição de famílias. Em razão de preconceitos relacionados com 

a virgindade, algumas destas menores tinham uma proteção especial até chegarem 

virgens aos destinatários. Nem todas resistiam ao assédio dos tripulantes e 

passageiros, mas o silencio sobre as violações era uma prática para evitar 

problemas posteriores.  

Essas crianças e jovens poderiam ser consideradas as primeiras vítimas do 

tráfico de crianças e seriam elas as primeiras vítimas da pedofilia embora a 
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brutalidade da vida sequer deixasse espaço para uma reflexão que se sofisticaria 

alguns séculos depois. 

Algumas poucas crianças, inclusive bebês, acompanhavam os pais em sua 

aventura para um novo mundo. Apesar de pagarem passagens, terem a proteção 

dos pais, também eram submetidas às dificuldades de alimentação, à insalubridade, 

aos perigos do mar e à precariedade das embarcações.  

Não há registro preciso da quantidade de crianças e adolescentes 

embarcados nos navios. Sabe-se que não eram muitos, mas que eram os primeiros 

na lista do descarte diante das tragédias e dos naufrágios.  

Aos jesuítas aqui desembarcados no século XVI, cabia a missão de converter 

os gentios e ensinar a ler e escrever às crianças. Outras ordens religiosas também 

participaram da luta, mas a Companhia de Jesus teve grande expressão embora 

essa primazia seja contestada por alguns autores (VILLALTA, 2010). Fundada no 

século XVI para atuar como ordem missionária, aos poucos e ao longo do tempo, a 

sua atividade consolidou-se na área da educação como um desdobramento de sua 

atividade evangelizadora. Nesse mister, a criança indígena  foi o foco e  um grande 

laboratório. Acreditavam os religiosos que a conversão da criança, além de mais 

fácil, teria resultados nada desprezíveis: garantiria a continuidade desta construção, 

facilitaria possíveis alianças e seria ainda um multiplicador do conhecimento e das 

idéias entre os demais membros do seu convívio. O ensino profissionalizante 

associado ao ensino da língua, da leitura, da escrita entremeado com a atividade 

missionária na formação religiosa da nova cristandade, desafiava as metodologias e 

os recursos pedagógicos aplicados no Velho Continente.  

A presença jesuítica no Brasil tinha objetivos bem definidos e focados na 

doutrina (o ensino da religião e das práticas cristãs), nas questões econômicas 

(enfatizadas pela instituição de hábitos ligados ao trabalho) e política utilizando os 

índios como elemento de defesa ao ataque de outros índios e/ou a um provável 

ataque externo (SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2010). A atuação dos jesuítas é 

bastante criticada quantos aos métodos e resultados do seu trabalho missionário 

junto aos nativos. 

A abertura de casas e colégios, fundados pelos jesuítas, demandava recursos 

na medida em que se multiplicavam. Os recursos poderiam vir do poder oficial, mas 

encontram-se registros de apoio dos próprios moradores da colônia. 
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Com o auxilio de Tomé de Souza, que doara uma parcela de terra e com a 
autorização de Lisboa, fundava-se finalmente uma confraria que chamaria 
Colégio dos Meninos de Jesus. Não era propriamente um colégio, como os 
que se fundavam na Europa desde a década de 1550, apesar do nome. 
Tinha uma situação jurídica ambígua, pois ao mesmo tempo era instituição 
eclesiástica, como confraria, e civil, por cuidar de órfãos (portanto sujeita á 
uma legislação especial) (CHAMBOULEYRON, 2000, p. 76). 

 

 

Os primeiros órfãos teriam vindo de Portugal para dar início ao colégio. Algum 

tempo depois, a Companhia de Jesus determina o desligamento do encargo de 

órfãos, o colégio muda a sua orientação para canônico e passa a chamar-se Colégio 

de Jesus. 

Doutrina, fé, bons costumes e trabalho eram o horizonte da evangelização e 

educação jesuítica. O temor a Deus disciplinava o cotidiano 

Um conjunto de adversidades envolve a história das crianças e adolescentes 

no Brasil principalmente as que pertencem às classes populares. Não era só a 

questão do acesso ao conhecimento, a vida, em geral, não lhes facilitava. Altas 

taxas de mortalidade infantil ocasionadas por doenças, pobreza, ignorância, hábitos 

de comportamento inadequados ao clima contribuíram para agravar o problema.  

A afetividade que pautava as relações no contexto da família eram criticadas 

pela rigidez da educação. Compensando a suposta fragilidade advinda do carinho, 

principalmente das mães e yayás, o castigo físico era a forma de correção por 

excelência. Ainda no século XVIII, a palmatória foi a grande aliada da pedagogia na 

formação do indivíduo. A educação, a tradição oral, a religião convergiam para o 

moralismo que pautava a época. Valores como virgindade, obediência, fé cristã, 

entre outros, constituíam o arcabouço da formação do individuo. 

Se a sociedade brasileira do século XVIII tinha a consciência da preparação 

do indivíduo para a vida, também reconhecia as diferenças sociais expressas pelos 

contextos antagônicos. O urbano e o rural, o livre e o escravo, o rico e o pobre, os 

que têm ou não tem lar já eram realidades incorporadas aos códigos, costumes e 

relações sociais. Os índices populacionais da época registravam um considerável 

número de crianças mestiças com menos de 15 anos. Os números imprecisos 

orientavam as políticas e as medidas tomadas pelo governo. A taxa de mortalidade 

infantil era expressiva, mas o interesse maior era na produção de amas de leite para 

os filhos dos senhores. A sobrevivência dos recém-nascidos era questão 
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secundária. Ainda assim, muitos escapavam da morte embora nem sempre do 

abandono criando um outro problema: o que fazer com eles. 

Scarano (2000) registra que por volta de 1730, a Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos anotava, em seus livros de registro, despesas com 

crianças enfermas. A preocupação da igreja com a realização de uniões legais 

mantinha a batalha contra o nascimento de filhos ilegítimos favorecendo a educação 

cristã, fato que não despertava o interesse das classes patronais cujas 

preocupações eram outras. As questões não eram analisadas considerando a 

criança como sujeito, mas o que ela representava do ponto de vista econômico. 

É no século XIX que o conceito de criança aparece com alguma autonomia e 

representa um universo com características próprias que não se restringe 

particularmente ao mundo dos humanos, mas aos seres viventes de uma maneira 

geral.  

 
Criança, neste momento, é a cria da mulher, da mesma forma que os 
animais e as plantas também possuem suas crianças. Tal significado 
provém da associação da criança ao ato de criação onde criar significa 
amamentar, ou, como as plantas não amamentam, alimentar com sua 
própria seiva. Somente com a utilização generalizada do termo pelo senso 
comum, já nas primeiras décadas do século XIX, que os dicionários 
assumiram o uso reservado da palavra criança para a espécie humana 
(MAUAD, 2000, p. 140).  

 

 

A concepção das fases da vida, entre a infância e adolescência, baseadas em 

indicadores vinculados a características físicas e comportamentais foram 

determinantes para a elaboração de ações dirigidas a este grupo durante o século. 

Apesar da imprecisão dos conceitos, os modelos foram-se consolidando. Orientaram 

família, instrução, ritos sociais, comércio, literatura, moda, lazer, especialidades 

médicas e naturalmente preconceitos e contradições.  

As grandes discussões que pautaram o projeto político da época com a 

instrução como centro de debates trouxe, pela primeira vez, no Brasil, a questão da 

criança associada ao Estado ainda que pelo viés da instrução formal. 
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Os Annaes da Assembléia Constituinte, reunida no Rio de janeiro, de maio 
a novembro de 1823, formam um conjunto de documentos fundamentais 
para reconstituição dos projetos políticos que, em última instancia, visavam 
definir um caminho e um futuro para a ex-colônia. Fundamentalmente, seria 
através dos discursos sobre a difusão da instrução e do ensino aos 
habitantes do império, que o termo criança surgiria, pela primeira vez, no 
contexto da construção do Estado (ABREU; MARTINEZ, 1997, p. 20). 

 

 

O discurso avançava, mas não alcançava o conjunto da sociedade. O que 

fazer com aqueles que estavam fora do alcance das tímidas intervenções e do 

interesse do debates? Os pobres, os abandonados nas casas de expostos e os 

delinqüentes maiores de sete anos? Para enfrentar o problema, as escolas de 

aprendizes de marinheiro. Uma solução coletiva, totalmente pública, deveria 

oferecer um futuro comum sem considerar a origem e o percurso anterior dos 

recrutados. Era praticamente a oportunidade mais acessível aos pobres.  

A experiência européia das casas de expostos já tinha mostrado o quão difícil 

era tratar do problema depois que as crianças alcançavam uma certa idade. A 

proposta de transformá-los em soldados e marinheiros não conseguiu render bons 

resultados porque se baseava em pressupostos inadequados. Não seria, enfim, a 

casa dos expostos o celeiro da marinha.  

A abolição da escravatura contribuiu para aprofundar a discussão sobre a 

criança e levou o Governo a adotar medidas para enfrentar os problemas. Criaram-

se associações e sociedades para abrigar crianças com o apoio e subvenção do 

império. A maioria das discussões associa a pobreza aos males sociais. Para 

combater os efeitos, mas não as causas, os reformadores propõem a criação de 

uma legislação específica, a fundação de instituições para dar assistência aos 

menores necessitados e ainda casas de correção e reformatórios para os 

abandonados e os delinqüentes.  

Quando da Proclamação da República havia uma consciência da criança 

como futuro da nação. A iniciativa de formular estratégias e espaços de apoio e 

proteção evoluía, lado a lado, com uma prática repressiva.  

O Brasil entra no século XX com problemas de criminalidade infantil 

principalmente nos grandes centros urbanos nos quais o processo de 

industrialização e urbanização era mais acelerado que em outras regiões do país. 

Desordens, vadiagem, embriaguez, furtos, entre outros delitos, já constavam no 

elenco de crimes cometidos por crianças. Por outro lado, maus tratos, alcoolismo, 
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mendicância, alimentação precária, exploração, trabalho escravo permeavam o 

universo da criança pobre nem sempre abandonada. 

O aprofundamento dos problemas denunciados por juristas, médicos, pela 

Igreja, por entidades civis impôs a necessidade de olhar e interferir de uma forma 

mais sistemática em busca de alternativas para encarar a gravidade dos fatos. Ao 

longo do século, a questão não podia mais ser vista apenas como intervenções 

pontuais e descontínuas portanto se faz imperiosa a necessidade de considerar o 

problema inserido na formulação de políticas e estratégias de planejamento e 

intervenção mais amplas e operacionais. O que não quer dizer necessariamente 

bem sucedidas. 

A passagem do século XX para XXI vem trazendo mudanças irreversíveis na 

tecnologia, no comportamento, nas relações sociais e na consciência da cidadania. 

Afloram as contradições, as desigualdades, a violência, os medos. A velocidade 

acelerada das transformações atropela as políticas, demandam novas formas de 

encarar os problemas, considerar os contextos, repensar os conceitos e reformular 

as intenções.  

 

 

2.2 CARIDADE, FILANTROPIA: A IGREJA E A SOCIEDADE CIVIL NO 

ENFRENTAMENTO DOS PROBLEMAS 

 

 

A discussão caridade X filantropia na assistência à criança não pode ser 

desvinculada de todo o contexto da sociedade brasileira nos seus primórdios e ainda 

pautam as relações, na atualidade, convivendo com uma visão política da questão.  

Na realidade, as discussões de como conceitos estão impregnados nas crenças, nos 

interesses, nos costumes podem ser um interessante viés de análise para 

compreender não só a questão da criança mas as representações e contradições 

que regem as intenções, ações políticas e relações sociais. 

Os interesses da Igreja com a coroa portuguesa, apesar de suas 

divergências, transplantaram da sociedade européia modelos de exploração 

inadequados à organização social indígena. Assim, além dos próprios conflitos entre 

os exploradores ainda se somavam outros aqui gerados pelas especificidades do 

próprio meio.  
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A tentativa de implantação da cultura européia em extenso território, dotado 
de condições naturais, se não adversas, largamente estranha à sua tradição 
milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico 
em conseqüências. Trazendo de países distantes nossas formas de 
convívio, nossas instituições, nossas idéias, e timbrando em manter tudo 
isso em ambientes muitas vezes, somos ainda hoje uns desterrados em 
nossa terra. Podemos construir obras excelentes, enriquecer nossa 
humanidade de aspectos novos e imprevistos, elevar à perfeição o tipo de 
civilização: o certo é que todo o fruto de nosso trabalho ou de nossa 
preguiça parece participar de um sistema de evolução próprio de outro clima 
e de outra paisagem (HOLANDA, 1995, p. 175).  

 

 

A incompreensão de um modelo de vida sem fé, lei e rei escandalizavam 

padres e leigos, estes, por sua vez e a seu estilo, cometiam suas insanidades 

duramente criticadas pelos jesuítas.  

Estado e igreja eram imbricados e indissociáveis no Regimento do Governo 

Tomé de Souza que traziam explícitas as principais diretrizes do governo de D João 

III eram: “1 – o serviço a Deus e o exalçamento da nossa santa fé; 2) o serviço meu 

e proveito dos meus reinos e senhorios; e 3) o enobrecimento das capitanias e 

povoações das terras do Brasil e o proveito dos naturais dela” (ARANTES, 1995, p. 

179). 

As ações de aldeamento, tão duramente criticadas, eram uma das estratégias 

para por em prática as diretrizes propostas pelo rei e acatadas pelos jesuítas que 

acreditavam, entre outras coisas, que a criança era uma cera moldável onde se 

podiam imprimir crenças, valores e costumes. O ensino e a catequese cumpririam 

essa função. Nos ordenamentos reais do aldeamento já se encontra uma referencia 

explícita. 

 
E aos meninos, porque neles se imprimirá melhor a doutrina, trabalhareis 
por dar ordem como se façam cristãos e que sejam ensinados e tirados de 
conversação dos gentios; e aos capitães das outras capitanias direis da 
minha parte, que lhes agradecerei muito ter cada um cuidado de assim o 
fazer em sua capitania; e os meninos estarão na povoação dos portugueses 
e em seu ensino folgaria de se ter a maneira que vos disse (LEITE, 1954, p. 
179).  

 

 

A segregação da criança pelo isolamento da sua cultura, do seu mundo, 

estaria na matriz das intervenções que se fariam ao longo da nossa história. Nesta 

perspectiva, ainda em 1551, por ordem de Padre Manoel da Nóbrega seria criada 

uma casa de recolhimento para meninos. O propósito seria educar as crianças, o 
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que não seria possível ampliar-se sem a criação de casas e colégios distribuídos 

pelas capitanias mais importantes.  

A exploração das riquezas trazia com o passar do tempo, novos problemas 

que desafiavam não apenas as ordens religiosas, mas a comunidade cristã em seu 

conjunto e principalmente o Estado. 

A escravatura no século XVIII impunha uma nova realidade com seus 

problemas próprios e diferenciados daqueles dos primeiros tempos, embora a 

colonização dos índios não deixasse de ter a intenção e o ranço da escravidão. Com 

os negros, surge uma nova questão: a participação das crianças no mercado de 

trabalho. A partir de sete anos, como aprendiz e dos doze anos, como mão de obra. 

Estes limites coincidem com a compreensão e legislação eclesiástica. 

 
Por volta dos 12 anos, o adestramento que as tornava adultos estava se 
concluindo. Nesta idade, os meninos e as meninas começavam a trazer a 
profissão por sobrenome: Chico Roça, João Pastor, Ana Mucama [...]. Aos 
14 anos, trabalhava-se como um adulto (GOES; FLORENTINO, 2000, p. 
184).  

 

 

Quanto mais habilidoso, melhor o seu preço no mercado. Há registros 

esparsos de senhores que preferiam criar crianças negras para revenda porque o 

lucro seria mais vantajoso que empregá-los em suas propriedades. Esta prática, 

bastante utilizada nos Estados Unidos, ficaria conhecida como pecuária negreira.   

A efervescência do mercado escravo, a mistura das culturas, os problemas 

próprios do campo, o crescimento das cidades, entre outras dificuldades, geraram 

mais uma nesga de problemas: os pobres e necessitados. À margem de todo 

processo produtivo surgia um novo segmento da população que vai fixando-se 

principalmente nas áreas urbanas e para os quais se faz necessária alguma 

intervenção.  

A Roda dos Expostos ou Roda dos Enjeitados aparece como um horizonte 

possível. Experiência vinda da Europa medieval, durante muitos anos foi a única 

instituição que prestava assistência à criança abandonada no Brasil. Era uma 

iniciativa de perfil caritativo que, embora recebesse subvenções do governo, tinha 

um forte componente missionário: salvar a alma pelo batismo era a primeira 

preocupação. Mas a Roda não dava conta da quantidade de crianças abandonadas. 

A compaixão e os interesses a longo prazo davam conta de parte do problema. A 
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primeira Roda instalada no Brasil foi em Salvador e seguia a experiência de Lisboa. 

Era vinculada à Confraria da Misericórdia através das unidades da Santa Casa de 

Misericórdia. As dificuldades financeiras em mantê-las seriam atenuadas com 

recursos das Câmaras, subsídios do Governo Imperial e doações de pessoas. A alta 

taxa de mortalidade infantil e a destinação da criança foram, junto com as questões 

de ordem financeira, o grande problema da manutenção das rodas. No século XVIII 

foram instaladas, no Brasil, treze rodas de expostos. Acumulando problemas, a 

maioria já não funcionava no século XIX. Na tentativa de resolver o problema, foram 

trazidas algumas ordens religiosas para ajudar no seu enfrentamento. Na realidade, 

o hábito de adotar crianças foi, até certo momento, uma contribuição considerável no 

conjunto das soluções possíveis. O abandono de crianças, no Brasil, estava muito 

mais vinculado á questão da ilegitimidade que a  pobreza unicamente (MARCÍLIO, 

2003).  

A rotina nas casas dos expostos compreendia fases bem precisas: na 

chegada, o acolhimento, o inventário dos pertences, o registro no livro de entrada da 

crianças e seus pertences, a transcrição de bilhetes que por acaso acompanhasse, 

nome de batismo (se já tivesse) e as informações cronológicas do que lhe ia 

acontecendo: saída para as amas de leite, emancipação da casa, saída para prestar 

serviços, enfermidades e causa mortis quando fosse o caso. As crianças poderiam 

ficar com as amas durante três anos ou mais se a Santa Casa mantivesse uma 

remuneração pelo trabalho. O controle externo sempre foi difícil e toda sorte de 

falcatruas foi possível. Na realidade, representava um negócio para as amas. Sem 

condições de manter o sistema sem uma rede de apoio formal, o retorno das 

crianças sobrecarregava as casas de Misericórdia que procuravam, nesta segunda 

fase, reinserir as crianças entre as famílias com a perspectiva de aprender algum 

ofício. É neste momento que as Companhias de Aprendizes de Marinheiro entram 

no contexto dos meninos. As meninas iam para as casas de famílias trabalharem 

como doméstica ou ficavam abrigadas nas casas de recolhimento de órfãs que eram 

praticamente uma continuação da Santa Casa.  

A despeito da experiência européia, insistiu-se no mesmo modelo. Da casa de 

expostos à escolas de aprendizes. A primeira abrigava, a segunda oferecia uma 

formação profissionalizante que poderia ser aproveitada tanto na navegação quanto 

em outras atividades manuais. Nestas, as crianças eram submetidas a uma rotina de 

atividades diversificadas, disciplina rigorosa e aulas para aprender a ler.  
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O século das luzes trouxe uma nova compreensão do mundo e, por 

conseguinte, dos conceitos, dos procedimentos e dos costumes. Se antes o 

horizonte incontestável era Deus e a caridade era uma forma de expressão da fé e 

da busca do eterno, o século XIX introduz a ciência e a racionalidade na essência 

dos debates. As questões religiosas passam para o domínio da vida privada.    

Áries (1981) afirma que as mudanças ocorridas nos séculos anteriores, do 

século XVI ao XVIII, no que diz respeito aos costumes, à família e à escolarização 

serviram de esteio às mudanças do século XIX. A infância seria, nesta visão, o 

produto das mudanças ocorridas no contexto das famílias, da escola e da 

sociedade. A força da infância como fenômeno social desabrocharia, no Brasil, na 

segunda metade do século XIX.  

A discussão dos cientistas liberta a visão da infância impregnada da caridade 

cristã trazendo-a para um novo contexto. Estudiosos, de uma maneira geral, voltam 

suas preocupações para a questão da infância e dos perigos do seu abandono. 

 
Por hora vale assinalar que, não por acaso, médicos e juristas debruçaram-
se sobre a criança, criando novos saberes que indicavam a consciência da 
importância para o ideal de nação civilizada almejado pelas elites 
intelectuais que dirigiam o país (RIZZINI, 1995a, p. 109).  

 

 

Todas essas alterações acontecem num contexto do ideal positivista 

pautando a movimentação social e política. A abolição da escravatura, a mudança 

de regime político, a busca de identidade própria como país independente aqueciam 

os debates. 

A Proclamação da República encontra um país em ebulição, em revisão dos 

conceitos do público e privado, da regulação das relações entre o estado e a 

sociedade, entre a economia e a política, no confronto de interesses do poder. É 

natural que, nesta realidade, também as questões da criança e suas relações com o 

Estado fossem submetidas a questionamentos que mudariam sua rota embora, nem 

sempre as livrasse dos equívocos e, muitas vezes, da repetição dos métodos. A 

despeito de toda essa discussão, a criança ainda entraria no século XX sob o 

estigma do preconceito. Vagabundo, enjeitado, filho de pobre e delinqüente 

integravam a mesma categoria de cidadãos e para eles o Estado deveria buscar 

soluções. Para eles, deveriam ser criadas sociedades e associações filantrópicas.  
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Na realidade, estes indivíduos que poderíamos chamar de excluídos eram 

produto de problemas maiores da época que se vinculavam à construção da própria 

nação. O Estado seria, no contexto, o maior agente transformador e como tal 

poderia intervir em qualquer espaço inclusive na família e na educação através da 

escola, das entidades assistenciais e/ou correcionais, da medicina social, entre 

outras estratégias de controle social.  

Se no século XVIII, as famílias pobres eram associadas ao descuido, vício e 

abandono de suas crianças e, portanto incapazes de educar ou formar seus filhos, 

favorecendo a criação de delinqüentes, no século XX esboçava-se uma 

preocupação em separar as crianças consideradas pobres daquelas que praticariam 

vícios e delitos. Para estes faz-se necessário estimular um novo modo de 

assistência social. Desnecessário dizer que apesar de toda atuação da igreja, com 

seus sucessos e insucessos, há o componente político realçando a transferência do 

poder para outros agentes.  

Os preceitos da caridade serão substituídos pelos ideais da filantropia mais 

compatíveis e coerentes com o método científico que permite criar categorias e 

classificações dos indivíduos sem recorrer à desordem anterior provocada pelo 

espírito religioso centrado em outros parâmetros que não aqueles preconizados pela 

ciência moderna. Os princípios científicos da disciplina, da ordem e do método 

deveriam orientar as iniciativas de assistência sejam elas do Estado ou filantrópica. 

Assim tanto a legislação quanto as ações intervencionistas deveriam refletir os 

novos conceitos que orientavam a compreensão dos fenômenos.  

Caridade e/ou filantropia é a tônica das discussões. A caridade tem a fé cristã 

como suporte e acusa a filantropia de ser impiedosa. A filantropia critica a caridade 

pela falta do suporte da ciência às suas iniciativas. A igreja, ancorada numa 

sociedade rural e aristocrática tem dificuldades em assimilar a ciência como centro 

das atenções nas sociedades industriais. 

É a partir desse momento que vemos surgir o conceito de menor e o 

delineamento de espaços próprios conforme sua classificação. A cada grupo 

corresponderia estratégias diferenciadas para correção e prevenção ao crime. Essa 

divisão de categorias e espaços acaba territorializando os espaços da medicina e do 

saber jurídico. À Medicina cabe a criança pobre, sua família e seus problemas 

cotidianos. Ao saber jurídico, o menor assim designado. De uma maneira sutil, o 
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conceito de menor já vem impregnado de desvio morais. A compreensão é que se 

faz necessário proteger a criança pobre para que ela não se torne um menor. 

A classificação vai indicar os métodos de intervenção. As associações e a 

assistência extra-asilar cuidam das crianças pobres que devem ser cuidadas no seio 

da família. A assistência asilar, ainda que com a prerrogativa de educativa, 

pressupõe o isolamento do menor do meio social (RIZZINI, 1993). 

Diferente das rotinas das casas de expostos e outros abrigos vinculados à 

Igreja ainda que com alguma ajuda do Estado, os novos métodos incluem novos 

elementos de identificação para melhor enquadramento.  

 
O individuo internado sofre um esquadrinhamento particular a começar por 
seu enquadramento num grupo específico: abandonado e/ou delinqüente, 
além de outras classificações adotadas pelas instituições, segundo critérios 
vários como sexo, idade, comportamento, nível de escolaridade, saúde etc. 
(RIZZINI, 1993, p. 43). 

 

 

Nos asilos, a tônica da rotina é o controle do tempo e do espaço. Tudo é pré-

determinado: horário, duração e espaço. Até as horas livres são controladas. O 

recreio pode oferecer indicadores importantes porque permite a observação do 

indivíduo em momentos de relaxamento onde o seu comportamento está menos 

sujeito a disfarces e enganações. Nada pode fugir à vigilância, tudo é passível de 

categorização e controle.  

O Estado oscilava entre a caridade e a filantropia nas suas intervenções. Com 

o tempo, a disputa que era de natureza política e incluía a influência sobre o destino 

dos pobres, acabou acomodando-se pela finalidade comum. Se a finalidade comum 

não invalida as críticas, pelo menos, facilita a convivência e permite o resgate do 

que as duas experiências tiveram de positivo. Na realidade, os próprios processos 

de mudança social foram impondo novas realidades que submetiam todos os 

processos e não apenas a questão da assistência à infância. 

A criação do Juizado de Menores e do código de menores no final dos anos 

vinte incorpora a figura do juiz como mediador entre o Estado e as entidades de 

proteção ao menor.  
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Este fato vem trazer modificações no universo das instituições para 
menores: na década de 30, “as instituições passam a ser divididas em 
oficiais, semi-oficiais, particulares com subvenção do governo e particulares 
sem subvenção. As três primeiras categorias de estabelecimento recebiam 
menores encaminhados pelo juiz, estando sujeitas não só à fiscalização do 
juízo, mas também ao regime técnico-administrativo imposto pela instância 
jurídica. As particulares sem subvenção estavam sujeitas apenas a sua 
fiscalização (RIZZINI, 1993, p. 64).  

 

 

Vasta documentação com registros e análises das propostas e procedimentos 

dirigidos ao menor foi produzida na época. Novas e velhas críticas são incorporadas 

ao novo regime de assistência, apesar da luta pela incorporação de novos 

elementos na administração do problema e na rotina dos asilos em busca de 

perspectivas mais bem sucedidas.   

Ao longo do século XX, surgiram várias outras experiências de atendimento 

ao menor recebidas com esperanças ou sob ácidas críticas. A incorporação de 

especialistas foi provavelmente uma das mais esperançosas na busca de uma 

melhor compreensão e de soluções mais adequadas. Profissionais de várias áreas 

agregaram-se à discussão e às iniciativas de intervenção.  

No Brasil, o Serviço Social, enquanto categoria profissional surge no 

momento em que a doutrina social da igreja investe na defesa da sociedade contra o 

comunismo que mobilizava a Europa e entrava no país através dos sindicatos 

autônomos vinculados aos anarquistas. A igreja estimula o apostolado laico, fomenta 

um sindicalismo de caráter assistencial e desenvolve ações em outras frentes. Entre 

elas, mulheres e menores. 

A criação do Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo, em 1932, 

proporciona a formação para prestação de serviços de assistência social. Em 1935 é 

criado o Departamento de Assistência Social do Estado. As suas competências 

compreendem: 

 
a) superintender todo o serviço de assistência e proteção social; b) celebrar, 
para realizar seu programa, acordos com instituições particulares de 
caridade, assistência e ensino profissional; c) harmonizar a ação social do 
Estado, articulando-a com a dos particulares; d) distribuir subvenções e 
matricular as instituições particulares realizando seu cadastramento. A esse 
departamento – subordinado à Secretaria da Justiça e Negócios Interiores – 
caberia, além dos itens acima, a estruturação dos Serviços Sociais de 
menores, Desvalidos, Trabalhadores e Egressos dos reformatórios, 
penitenciárias e hospitais e da consultoria jurídica do Serviço Social 
(IAMAMOTO, 1996 apud PAULA, 2001, p. 11). 
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Com o tempo, amplia-se o leque de profissionais especializados que se 

comprometem, direta ou indiretamente com a busca de soluções para os problemas 

do adolescente. Debatendo a sociedade, estimulando e/ou criticando as políticas 

públicas, propondo modelos mais adequados de intervenção, lutando pelas 

garantias sociais, identificando falhas, estes profissionais isoladamente ou em 

equipes multidisciplinares discutem a inclusão social da criança e do adolescente.  

Não se pode deixar de registrar a importância do trabalho das Organizações 

Não Governamentais no contexto da infância e da adolescência. Distribuídas em 

diversas áreas, as ONG’s trabalham em várias perspectivas que vão desde a 

produção de diagnósticos, à intervenção nas áreas de saúde, educação, segurança, 

entre outras, estimulando a sociedade e provocando consciência e 

responsabilidades do indivíduo e do Estado seja na formulação de políticas públicas 

seja no comportamento e atuação individual diante dos problemas que afligem o 

menor. 

O atendimento à infância e à adolescência continua na pauta política na 

esfera pública e na sociedade civil. Todos os esforços ainda não conseguem dar 

conta do problema pela infinidade de fatores que se interpõem ao longo do tempo 

demandando novas ações que acabam sendo atropeladas pela própria realidade em 

transformação. Com os novos problemas convivem os antigos que permearam a 

discussão desde os seus primórdios. Entre outros: como integrá-los à sociedade de 

forma sã e produtiva. 

A mídia continua na denúncia dos velhos problemas. No dia 31 de maio do 

corrente ano, o Portal G1 traz a seguinte notícia: “República é alternativa para jovem 

que faz 18 anos sem conseguir adoção” (ROSSETTO, 2010).  

A longa reportagem chama a atenção para os menores abrigados em asilos 

que chegam à maioridade sem serem adotados passando a (re)constituir um novo-

velho problema.  

O que fazer com eles? 
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3 O ESTADO E O MENOR EM SITUAÇÃO DE RISCO: A AÇÃO PÚBLICA E SUAS 
INTERVENÇÕES NOS CAMPOS JURÍDICO E LEGISLATIVO  

 

 

Os primeiros registros de ação pública em relação a crianças abandonadas, 

no Brasil, são de 1692 quando os jesuítas, orientados pelo modelo europeu, 

solicitaram a instalação de uma casa de expostos. No ano de 1726, foi instalada na 

Bahia a primeira Casa de Expostos.  

 
A roda de Salvador foi aberta então em 1726, ao pé da portaria do 
recolhimento das meninas, e o rei, sensibilizado com o estado da Santa 
casa, sem recursos para atender os expostos, concedeu-lhe em 1731 um 
subsídio annual de 4000$000rs, para a criação dessas crianças, sendo 
200$000rs pagos pelo rendimento do açougue e 200$000rs pela Fazenda 
Pública (DAMAZIO, 1862 apud MARCÍLIO, 2003, p. 60).  

 

 

Em nome da Santíssima Trindade, em 25 de março de 1824 foi outorgada a 

primeira Constituição Política do Império do Brazil. Em nenhum dos seus 179 artigos 

há qualquer registro relacionado à criança e/ou adolescente. Embora não houvesse 

referências, já havia situações de risco enfrentadas pela Igreja e pela sociedade 

através de ações caritativas ou pela polícia em casos considerados mais graves.  

O Código Criminal do Império, de 1830, estabelece a responsabilidade penal 

para menores de 14 anos. 

 
Art. 13.º Se se provarem que os menores de 14 annos, que tiverem 
commettido crimes, obraram com discernimento, deverão ser recolhido à 
casas de correção, pelo tempo que ao Juiz parecer, com tanto que o 
recolhimento não exceda á de dezessete annos (BRASIL, 2010a). 

 

 

No primeiro momento não se falaria em escravos, mas, em 1852, ele passa a 

valer também para os escravos menores. Neste primeiro documento em que se 

considera o menor como passível de pena, a punição já se sobrepõe à educação e 

apenas vinte anos depois é elaborado o regulamento das Casas de Correção. 

 
A tônica da legislação nas primeiras décadas do Brasil Império que fazem 
menção à infância será em torno do “recolhimento de creanças orphãs e 
expostas” – preocupação fundada na ideologia cristã de amparar a infância 
órfã e abandonada (RIZZINNI, 1995a, p. 105). 
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Os seguintes decretos: Decreto nº 407, de 23.09.1846, o Decreto nº 994, de 

22.09.1858 e o Decreto nº 3.183 de 18.11.1863 explicitavam a aliança política e 

jurídica entre a Igreja e o Império onde a primeira cuidava e o segundo subsidiava 

(BRASIL, 1863, 2010h, 2010j). Entre os anos 1870 a 1880 foram criadas várias 

associações e sociedades particulares, religiosas ou leigas com a subvenção do 

império para atender menores vagabundos e desamparados.  

Em 1854, o Decreto nº 1.331A de 17 de fevereiro, aprova o Regulamento para 

a Reforma do Ensino Primário e Secundário do Município da Corte, também 

conhecido como Reforma Coutto Ferraz (BRASIL, 2010l). Apesar de ser 

considerado elitista e controlador (PINHO, 2010), o Governo Imperial expressava 

sua preocupação com as crianças desvalidas. 

Nesta concepção, o artigo 62 da Collecção das Leis do Império do Brasil de 

1854 mencionava: 

 
Se em qualquer dos districtos vagarem menores de 12 annos em tal estado 
de pobreza, que além da falta de roupa decente para freqüentarem as 
escolas, vivão em mendicidade, o Governo os fará recolher a huma das 
casas de asylo que devem ser creadas para este fim com hum 
Regulamento especial (BRASIL, 2010b, p. 389).  

 

 

Até a criação das escolas, as crianças seriam entregues aos padres ou 

professores enquanto o Governo garantia sua manutenção. Quando terminava o 

primeiro grau, eles eram encaminhados para as companhias de aprendizes de 

marinheiro tão duramente criticadas pelos higienistas pelas condições insalubres e 

miseráveis a que eram submetidas às crianças. 

O asilo previsto na lei foi criado apenas em 1875. Para Rizzinni (1995b), a 

principal contribuição do Governo Imperial seria a implantação de um modelo de 

atendimento criado especialmente para os desvalidos.  

Entre 1840 e 1864, face à Guerra do Paraguai com a demanda de soldados, 

acontece o que se chamou recrutamento forçado enviando inclusive os meninos das 

companhias de aprendizes inclusive os menores de 17 anos. 

 
Em 1863, antes, portanto do inicio da guerra, o número desses 
“emancipados” foi de 93, um ano mais tarde, já no período do conflito, essa 
cifra aumentou para 382, saltando no ano de 1867, para 814 menores 
recrutados e, no ano seguinte, atingindo exorbitante contingente de 1.470 
menores alistados na Marinha (VENÂNCIO, 2000, p. 203). 
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A Lei do Ventre Livre promulgada em 28 de setembro de 1871 considerava 

livre todos os filhos de mulher escravas nascidos a partir da data da lei e dava 

outras disposições.  

 
Art. 1.º - Os filhos de mulher escrava que nascerem no Império desde a 
data desta lei serão considerados de condição livre.  
§ 1.º - Os ditos filhos menores ficarão em poder o sob a autoridade dos 
senhores de suas mães, os quais terão a obrigação de criá-los e tratá-los 
até a idade de oito anos completos. Chegando o filho da escrava a esta 
idade, o senhor da mãe terá opção, ou de receber do Estado a 
indenização de 600$000, ou de utilizar-se dos serviços do menor até a 
idade de 21 anos completos. No primeiro caso, o Govêrno receberá o 
menor e lhe dará destino,em conformidade da presente lei.  
§ 6.º - Cessa a prestação dos serviços dos filhos das escravas antes do 
prazo marcado no § 1°. se por sentença do juízo criminal reconhecer-se 
que os senhores das mães os maltratam, infligindo-lhes castigos 
excessivos. 
Art. 2.º - O govêrno poderá entregar a associações, por êle autorizadas, 
os filhos das escravas, nascidos desde a data desta lei, que sejam 
cedidos ou abandonados pelos senhores delas, ou tirados do poder dêstes 
em virtude do Art. 1.º- § 6º (BRASIL, 2010r). 

 

 

Nas últimas décadas do século XIX, o país se empolgava tanto com os 

debates importados da Europa quanto com as questões nacionais onde os eventos 

redimensionavam a importância dos temas para a construção de uma nação livre. 

 Em 1880, a delinquencia infanto-juvenil nas grandes cidades preocupava  

governo, intelectuais e sociedade. Nos anos seguintes, o enfrentamento da 

situação que se tornava cada vez mais dramática permeou os debates entre 

intelectuais, políticos e legisladores. 

Em 13 de maio de 1888 foi sancionada a Lei Áurea que extinguia a 

escravidão. Sem uma política de apoio para encaminhar os escravos livres, muitos 

acabaram indo para os centros urbanos aumentando o número de desempregados 

e de crianças vagando pelas ruas.  

A Proclamação da República, em 1889, imbuída dos ideais positivistas traz 

para o debate novas questões.  

 
No ano de 1890, através do Decreto 847, foi promulgado o Código Penal, 
em substituição ao Código Criminal do Império do Brasil. O Código Penal, 
no que se refere a crimes cometidos por crianças e adolescentes se 
diferenciava do Código Criminal do Império do Brasil, por considerar que 
apenas menores de nove anos eram inimputáveis (BOMBARDA, 2010). 
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Em alguns artigos e  parágrafos o Código Penal se refere explicitamente à 

criança e ao adolescente, mas já se observa a questão da consciência do ato 

praticado.  

 
Art. 27. Não são criminosos: 
§ 1. Os menores de 9 annos completos; 
§ 2. Os maiores de 9 e menores de 14, que obrarem sem discernimento; 
Art. 30. Os maiores de 9 annos e menores de 14, que tiverem obrado com 
discernimento, serão recolhidos a estabelecimentos disciplinares 
industriaes, pelo tempo que o juiz parecer, comtanto que o recolhimento não 
exceda á idade de 17 annos. 
Art. 42. São circumstancias attenuantes: 
§ 11. Ser delinquente menor de 21 annos. 
Art. 64. A cumplicidade será punida com as penas da tentativa e a 
cumplicidade da tentativa com as penas desta, menos a Terça parte. 
Quando, porém, a lei impuzer à tentativa pena especial, será applicada 
integralmente essa pena à cumplicidade. 
Art. 65. Quando o delinquente for maior de 14 e menor de 17 annos, o juiz 
lhe applicará as penas da cumplicidade. 
 
CAPITULO IV 
Da Subtração, Occultação e Abandono de Menores 
Art. 289. Tirar, ou mandar tirar, infante menor de 7 annos da casa paterna, 
collegio, asylo, hospital, do logar enfim em que é domiciliado, empregando 
violencia ou qualquer meio de seducção: 
Pena - de prisão cellular por um a quatro annos. 
Paragrapho único. Si o menor tiver mais de 7, porém menos de 14 annos: 
Pena - de prisão cellular por um a tres annos. 
Art. 290. Sonegar, ou substituir, o infante menor de 7 annos: 
Pena - de prisão cellular por um a quatro annos. 
Art. 291. Aquelle que, tendo commettido qualquer dos crimes 
supraindicados, não restituir o menor, soffrerá pena de prisão cellular por 
dous a doze annos. 
Art. 292. Expor, ou abandonar, infante menor de 7 annos, nas ruas, praças, 
jardins publicos, adros, cemiterios, vestibulos de edificios publicos ou 
particulares, enfim em qualquer logar, onde por falta de auxilio e cuidados, 
de que necessite a victima, corra perigo sua vida ou tenha logar a morte: 
Pena - de prisão cellular por seis mezes a um anno. 
§ 1.° Si for em logar ermo o abandono, e, por effeito deste, perigar a vida, 
ou tiver logar a morte do menor: 
Pena - de prisão cellular de um a quatro annos. 
§ 2.° Si for autor do crime, o pae ou mãe, ou pessoa encarregada da guarda 
do menor, soffrerá igual pena com augmento da Terça parte. 
Art. 293. Incorrerão em pena de prisão cellular por um a seis mezes: 
§ 1.° Aquelle que, sem prévio consentimento da pessoa ou da autoridade, 
que lh'a houver confiado, entregar a qualquer particular, ou estabelecimento 
publico, e menor de cuja criação e educação estiver encarregado. 
§ 2.° Aquelle que, encontrando recem- nascido exposto, ou menor de 7 
annos abandonado em logar ermo, não o apresentar, ou não der aviso, á 
autoridade publica mais proxima. 
Art. 399. deixar de exercitar profissão, officio, ou qualquer mister em que 
ganhe a vida, não possuindo meios de subsistencia e domicilio certo em 
que habite; prover a subsistencia por meio de occupação prohibida por lei, 
ou manifestamente offensiva da moral e dos bons costumes: 
Pena - de prisão cellular por quinze a trinta dias. 
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§ 1.° Pela mesma sentença que condemnar o infractor como vadio, ou 
vagabundo, será elle obrigado a assignar termo de tomar occupacção 
dentro de 15 dias, contados do cumprimento da pena. 
§2.o. Os maiores de 14 annos serão recolhidos a estabelecimentos 
disciplinares industriaes, onde poderão ser conservados até a idade de 21 
annos (BRASIL, 2010i). 

 

 

Em 1891, é promulgada a primeira Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil.  

Nos primeiros anos de república, a assistência à criança e ao adolescente 

segue o mesmo modelo do império. A assistência é caritativa e as ações continuam 

na direção do isolamento. 

 

 

3.1 SÉCULO XX: EVOLUÇÃO CONCEITUAL E POLÍTICA NO TRATO DA 

QUESTÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

 

A aprovação da Lei nº 947, de 29 de dezembro de 1902 introduz a categoria 

de menores viciosos a serem internos nas colônias correcionais (BRASIL, 2010q). 

Conforme o artigo 7º da Lei anteriormente citada, nesta categoria estariam incluídos 

menores em diferentes situações desde os inculpados criminalmente que tivessem 

agido sem discernimento até os que fossem encontrados sozinhos pela rua 

(BRASIL, 2010q apud RIZZINI, 1995b). Esta lei, inclusive sobrepõe o poder do 

Estado à autoridade paterna.  

A crítica às colônias e a necessidade que se impunha em classificar os 

menores em categorias específicas para evitar maiores problemas e definir a forma 

de tratamento adequada, preventivo ou regenerativo, fez com que fossem definidas 

três categorias: os abandonados, os moralmente abandonados e os delinqüentes. 

Os Estatutos do Instituto de Proteção e Assistência à Infância classifica as 

crianças maltratadas em cinco grupos:  

 
1. Os que recebem maus tratos físicos, habituais ou excessivos; 2. Os que 
estejam habitualmente privados dos cuidados indispensáveis; 3. Os que se 
entregarem à mendicidade, à vadiagem ou à libidinagem; 4. Os ocupados 
em misteres condenados pelos bons costumes e inconvenientes à puerícia; 
5. As crianças moralmente abandonadas (RIZZINI, 1993, p. 38). 
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As crianças moralmente abandonadas seriam aquelas consideradas ociosas 

/ou aquelas cujos pais não vivam de acordo com a moralidade das normas da 

época.  

Das discussões da época surgiram os indicadores para introdução do 

conceito de menor até então usado indiscriminadamente tanto para criança quanto 

adolescente. O menor percebido como desviante deve ser afastado do convívio 

social. Há que se atentar e cuidar para que a criança não venha a se transformar em 

menor. Os cuidados com esta categoria deveriam incutir-lhes a responsabilidade e o 

hábito de trabalhar. 

Os primeiros anos da república foram, de maneira geral, de intensa 

reformulação na organização da sociedade e, naturalmente, das formas de 

assistência à população. Mesmo havendo a preocupação de definir como melhor 

atender às demandas, não havia mecanismos de controle e avaliação das 

experiências. As demandas conjunturais se impunham aos planejamentos de longo 

prazo.  

Em 1911, acontece em Paris o Congresso Internacional de Menores que 

discute exaustivamente a necessidade de reformar a justiça a eles dirigida. Dos 

debates, nascem as bases que dão origem à Doutrina da Situação Irregular. 

 
Com a Doutrina da Situação Irregular, os menores passam a ser objeto da 
norma, por apresentarem uma "patologia social", por não se ajustarem ao 
padrão social estabelecido. Surgiu uma clara diferenciação entre as 
crianças das classes burguesas e aquelas em "situação irregular", 
distinguindo-se criança de menor, sendo comuns expressões como "menor 
mata criança (SOARES, J., 2010). 

 

 

A Lei nº 4.242 de 6 de janeiro de 1921 que fixa a despesa geral da República 

dos Estados Unidos do Brasil para o exercício daquele ano traz uma série de artigos 

sobre a questão do menor inclusive a atribuição do próprio Governo e suas 

responsabilidades na sua assistência e proteção (BRASIL, 2010s).  

O Decreto nº 16.272 de 20 de dezembro de 1923 aprova o Regulamento da 

Assistência e Proteção aos Menores Abandonados e Delinquentes. Pelo Art. 37º é 

criado um juizado privativo de menores no Distrito Federal.  
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DO JUIZO PRIVATIVO DOS MENORES ABANDONADOS E 
DELINQUENTES 
Art. 37º. É creado no Districto Federal um Juiz de Menores para assistencia, 
proteção, defesa, processo e julgamento dos menores abandonados e 
delinquentes. 
Art.38º. ao juiz de menores compete: 
I, processar e julgar o abandono de menores, nos termos deste 
regulamento, e os crimes ou contravenções por elles perpetrados; 
II, inquirir e examinar e estado physico, mental e moral dos menores que 
comparecerem a juizo, e, ao mesmo tempo, a situação social, moral e 
economica dos paes, tutores e responsaveis por sua guarda; 
III, ordenar as medidas concernentes ao tratamento, collocação, guarda, 
vigilancia e educação dos menores abandonados ou delinquentes; 
IV, decretar a suspensão ou a perda do patrio poder ou a destituição da 
tutela e nomear tutores; 
V, praticar todos os actos de jurisdição voluntaria tendentes á protecção e 
assistencia aos menores; 
VI, impor e executar as multas a que se refere este regulamento; 
VII, fiscalizar os estabelecimentos de preservação e de reforma, e 
quaesquer outros em que se achem menores sob sua jurisdição, tomando 
as providencias que lhe parecerem necessarias; 
VIII, exercer as demais attribuições pertencentes aos juizes de direito e 
comprehensivas na sua jurisdicção privativa; 
IX, cumprir e fazer cumprir as disposições deste regulamento, applicando 
nos casos omissos as diposições de outras leis, que forem applicaveis ás 
causas cives e criminaes da sua competencia; 
X, organizar uma estatistica annual e um relatorio documentado do 
movimento do juiz, que remeterá ao Ministro da Justiça. 
Art. 39º. No juizo privativo de menores haverá o seguinte pessoal: 
1 curador que accumulará as funcções de promotor; 1 medico-psychiatra; 1 
escrivão; 1 escrevente juramentado; 6 commissarios de vigilância; 2 
officiaes de justiça;1 servente; 1 porteiro (BRASIL, 2010n). 

 

 

A criação do Juizado de Menores efetivou a ação fiscalizadora do Estado 

reforçando seu caráter controlador. O regulamento também separa o menor 

abandonado do delinqüente em duas categorias e, naturalmente, diferentes formas 

de conduzir o problema. 

 
Com a aprovação do Decreto nº 16.272 de 20 de Dezembro de 1923 ficou 
regulamentado a Assistência e Proteção aos Menores Abandonados e 
Delinqüentes, estabelecendo que o menor de qualquer sexo, abandonado 
ou delinqüente será submetido à assistência e proteção desta lei. 
No capítulo II deste Decreto, que trata dos Menores Abandonados está 
prevista a condição do menor em situação de abandono, conforme 
preceitua o Art 2º no qual, daremos ênfase ao inciso V, in verbis: Art. 2º 
Consideram-se abandonados os menores de 18 annos: [...] V - que se 
encontrem em estado habitual de vadiagem, mendicidade ou libertinagem 
(LIMA, 2007). 
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Os menores de 14 anos deveriam ser enviados a lugares determinados e 

aqueles com idade entre 18 e 21 anos tinham direito a atenuante e, no caso de 

cumprir pena, teriam que estar separado dos de maioridade. 

O Decreto nº 5.083, de 1 de dezembro de 1926 institui o Código de Menores. 

 
Art. 1º. O Governo consolidará as leis de assistência e proteção aos 
menores, adicionando-lhes os dispositivos constantes desta lei, adoptando 
as demais medidas necessárias á guarda, tutela, vigilância, educação, 
preservação e reforma dos abandonados ou delinqüentes, dando redação 
harmônica e adequada a essa consolidação, que será decretada como o 
Código de Menores (BRASIL, 2010m). 

 

 

As alterações legais ao longo do tempo buscavam melhorar as estratégias 

para atender ao problema do menor que se fazia cada vez mais grave e mais 

diversificado. Na seqüência, o passo seguinte seria o Código de Menores, de 1927. 

O Código de Menores, conhecido como Código Mello Mattos, possui 231 

artigos e procura aperfeiçoar o conjunto de leis anteriores incluindo alterações que 

pretendem dar conta do menor considerando a realidade em transformação. Amplia 

consideravelmente a responsabilidade do Estado sobre o menor, podendo interferir 

inclusive no pátrio poder (BRASIL, 2010o). 

Mantém a tendência da legislação anterior incorpora outras questões tais 

como a censura, por idade, nos espetáculos públicos. A polêmica na mídia 

acusando o excesso de poder do judiciário indicava a insatisfação da comunidade 

artística com o nível de interferência do Estado nos bens culturais. 

Para Rizzini (1995a), o Código trouxe um elemento fundamental que desde 

muito tempo era ponto de discussão: a regulamentação do trabalho infantil e juvenil. 

 
No dia 29 de dezembro de 1928, o juiz Mello Mattos concedeu um prazo de 
três meses para que os estabelecimentos fabris se adaptassem à nova 
legislação. Os empresários tentaram prorrogar esse prazo e logo o assunto 
passou a ser publicado nos principais jornais da cidade. 
[...] Assim, o Juiz Mello Mattos manteve sua decisão e ordenou uma 
rigorosa fiscalização nas fábricas, com imposição de multas àquelas que 
contrariassem a Lei. Em 1943, o capítulo do Código de Menores que se 
refere ao trabalho é incorporado a Consolidação das Leis do Trabalho 
(SILVA, 2010). 
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A partir do código foram criados Juizados de Menores em São Paulo, Recife, 

Rio de Janeiro e Porto Alegre.  

Os anos 30 representaram muitas reformas, muitas promessas e muitas 

controvérsias. Parte delas, na área educacional e trabalhista, algumas vindas desde 

a promulgação do Código Menores.  

 
Em 1932, os industriais conseguem que se modifique o Código de Menores, 
eliminando-se a barreira da proibição para se trabalhar antes dos 14 anos 
para os que estivessem em estabelecimentos onde eram empregadas 
pessoas de uma só família. Os industriais aceitariam uma redução para 
uma idade de 13 anos, mas a Constituição de 1934fixara a idade em 14 
anos. Obtém, no entanto do governo que se transfira para o decreto 
regulador do horário de trabalho a fixação da duração do trabalho dos 
menores, que, assim, fica definido em 8 horas (FALEIROS, 1995, p. 66).  

 

 

No ano de 1934, a Assembléia Nacional Constituinte promulga a segunda 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil trazendo mudanças para a 

população brasileira porque ampliava a cidadania e permitia que grande segmento 

da população pudesse participar da política. Além disso, traçou leis para a 

educação, saúde, trabalho e cultura. Legitima ainda o dever do Estado para com a 

infância e a juventude. 

 
Art 138. Incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das 
leis respectivas: 
a) assegurar amparo aos desvalidos, criando serviços especializados e 
animando os serviços sociaes, cuja orientação procurarão coordenar; 
b) estimular a educação eugenica; 
c) amparar a maternidade e a infancia; 
d) socorrer as familias de prole numerosa; 
e) proteger a juventude contra toda exploração, bem como contra o 
abandono physico, moral e intellectual; 
f) adoptar medidas legislativas e administrativas tendentes a restringir a 
mortalidade e a morbidade infantis; e de hygiene social, que impeçam a 
propagação das doenças transmissíveis; 
g) cuidar da hygiene mental e incentivar a lucta contra os venenos sociaes. 
Art 139. Toda empresa industrial ou agrícola, fóra dos centros escolares, e 
onde trabalharem mais de cincoenta pessoas, perfazendo estas e os seus 
filhos, pelo menos, dez analphabetos, será obrigada a lhes proporcionar 
ensino primário gratuito (BRASIL, 2010c).  
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Pouco durou a Constituição de 1934. Em 1937, Getúlio Vargas outorga uma 

nova Constituição com uma legislação mais autoritária. No artigo 127, é explicitada a 

obrigatoriedade do Estado diante a infância e a juventude. 

 
Art. 127 - A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias 
especiais por parte do Estado, que tomará todas as medidas destinadas a 
assegurar-lhes condições físicas e mentais de vida sã e de harmonioso 
desenvolvimento das suas faculdades. 
O abandono moral, intelectual ou físico da infância e da juventude importara 
falta grave dos responsáveis por sua guarda e educação, e creia ao Estado 
o dever de prove-las de conforto e dos cuidados indispensáveis a sua 
preservação física e moral. 
Aos pais miseráveis assiste o direito de invocar o auxilio e proteção do 
Estado para a subsistência e educação de sua prole (BRASIL, 2010d).  

 

 

A década de 30 foi marcada pela atenção à assistência social aos menores 

distribuídas por vários órgãos integrando o Estado e também as instituições 

privadas. A partir daí, foram criados, ao longo dos anos seguintes, os órgãos: 

Conselho Nacional de Serviço Social, Departamento Nacional da Criança, Serviço 

Nacional de Assistência aos Menores e Legião Brasileira de Assistência. 

Vale salientar que, nesta década, a mídia vulgariza o termo menor dando-lhe 

a conotação de delinqüente (CORREA, 2001). 

O artigo 27 do Código Penal de 1940 diz que “os menores de 18 (dezoito) 

anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial” (BRASIL, 2010p). Esta legislação seria o Código de Menores de 

1927. 

Em 1943, foi composta uma comissão que faria revisão do Código de 

Menores por compreender que o tratamento da questão não poderia ser apenas 

jurídico, mas ter um caráter social. Os percalços na revisão acabaram tornando-a 

provisória e sob a forma de lei de emergência que atenderia às questões relativas 

aos menores abandonados e delinqüentes (RIZZINNI, 1995a).  

Em 1945, Getúlio Vargas renuncia. Em 1946, Assembléia Nacional 

Constituinte elabora uma nova Constituição. O artigo 157 da Constituição de 1946 

mantém as proibições em relação ao trabalho do menor e aumenta para 18 anos a 

aptidão para o trabalho noturno (BRASIL, 2010e).  
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Art 157 - A legislação do trabalho e a da previdência social obedecerão nos 
seguintes preceitos, além de outros que visem a melhoria da condição dos 
trabalhadores: IX - proibição de trabalho a menores de quatorze anos; em 
indústrias insalubres, a mulheres e a menores, de dezoito anos; e de 
trabalho noturno a menores de dezoito anos, respeitadas, em qualquer 
caso, as condições estabelecidas em lei e as exceções admitidas pelo Juiz 
competente (BRASIL, 2010e). 

 

 

Em 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a Declaração dos 

Direitos Humanos. O artigo XXV incide diretamente nos direitos da infância. 

 
1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-
lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito 
à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 
outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de 
seu controle. 
2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. 
Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da 
mesma proteção social (NAÇÕES UNIDAS, 2010c). 

 

 

A partir da Declaração dos Direitos do Homem aconteceram muitos outros 

eventos que corroboravam, ratificavam e mantinham em constante destaque as 

questões ali debatidas. Se a Declaração dos Direitos Humanos não era uma lei, em 

compensação, tinha uma força moral e ética que levaría a alterações internas em 

muitos países. Convenções internacionais, tratados, planos, entre outras iniciativas,  

sistematizavam o debate sobre os Direitos Humanos numa sociedade estraçalhada 

pela guerra. 

A discussão sobre os direitos dos menores corria paulatinamente a outras 

discussões do gênero. Em 1948, acontece em Caracas, o IX Congresso 

Panamericano da Criança que influenciou a reforma  dos Códigos de Menores em 

vários países (RIZZINNI, 1995a).  

 
O Projeto no. 1.000-56, denominado por muitos como o "Novo Código", 
parecia anunciar que a revisão finalmente se efetivaria. Contudo, em 1957, 
Juízes e representantes do Ministério Público elaboraram emendas ao 
Anteprojeto no. 1000-56, em tramitação no Congresso Nacional, 
reconhecendo os direitos especiais dos menores e descrevendo todos os 
direitos indispensáveis à sua "dignidade e ao livre desenvolvimento de sua 
personalidade", além de fazer um apelo para que a sociedade 
compartilhasse da responsabilidade de resolver o problema da infância 
marginalizada (CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
SOBRE A INFÂNCIA, 2010). 
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Em 1959, a Organização das Nações Unidas divulga a Declaração dos 

Direitos da Criança que traz explícito entre seus  princípios: 

 
A criança gozará de uma protecção especial e beneficiará de oportunidades 
e serviços dispensados pela lei e outros meios, para que possa 
desenvolver-se física, intelectual, moral, espiritual e socialmente de forma 
saudável e normal, assim como em condições de liberdade e dignidade. Ao 
promulgar leis com este fim, a consideração fundamental a que se atenderá 
será o interesse superior da criança (NAÇÕES UNIDAS, 2010b). 

 

 

Tal qual a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração dos Direitos da 

Criança gerou protocolos, tratados, projetos, entre outros documentos que 

aperfeiçoariam a discussão e contribuiríam para análise crítica dos países nas suas 

legislações específicas sobre a criança. 

No Brasil, enquanto as discussões se aprofundavam, novas propostas de 

enfrentamento iam surgindo. Entre elas a extinção do Serviço de Assistência ao 

Menor (SAM) pelo seu péssimo desempenho. O SAM criado pelo Decreto-Lei nº 

3.779, de 1941, sempre foi alvo de críticas tanto pelos seus procedimentos que 

incluíam a prática de maus tratos  contra os menores quanto pela sua politicagem 

clientelista (AGUIAR, 2010). 

No período, a América Latina infectava-se pelo sarampo militarista que 

contaminaría as nações durante muitos anos e influenciaría a legislação e as 

disposições sobre a sociedade e, por conseguinte, sobre a criança.  

Com a finalização do SAM, em 1 de dezembro de 1964 foi aprovada a Lei  nº 

4.513 que criava a Fundação Nacional para o Bem Estar do Menor (FUNABEM). 

 
Um de seus objetivos era o de formular e implantar a Política Nacional do 
Bem-Estar do Menor. Ao longo de sua historia, a Funabem e as correlatas 
Febens estaduais tiveram diferentes evoluções. Algumas apresentaram 
inovações pedagógicas, enquanto outras mantiveram a linha autoritária e 
repressiva, configurando um espaço de tortura e de desumanização 
autorizado pelo estado (LORENZI, 2008). 

 

 

A lei de criação da FUNABEM contemplava a criança e o adolescente em 

situação de risco. A fundação incorporava o patrimônio da SAM e suas atribuições. 

Na realidade, ela também herdou os seus métodos que se adaptariam ao clima 
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político da época incorporando a obediência, a disciplina e a segurança como seu 

horizonte de trabalho.  

 
Observe-se que toda a mudança da política dirigida aos menores, 
fomentada a partir da criação da FUNABEM em 1964, ocorreu sem que o 
Código de Mello Matos de 1927 fosse revogado. Evidentemente, surgiram 
leis que o alteraram (quais leis 4.655/65, 5.258/67 e 4.439/68), contudo, o 
Código de Menores permaneceu em vigor e aplicável no mundo jurídico. [...] 
A política de atenção ao menor inaugurada pela FUNABEM parece ter 
reconhecido problemas comuns já existentes à época da elaboração do 
Código Mello Matos em 1927, contudo, sob a influência da doutrina da 
segurança nacional, o raciocínio é de que a centralização da política dirigida 
ao menor propiciaria a mudança nos resultados dos menores atendidos pelo 
Estado. A política dirigida ao menor, iniciada durante a ditadura militar, 
evidencia o executivo federal como promotor e executor de medidas 
voltadas àquele grupo, em detrimento dos juízes de menores (SEGUNDO, 
2003). 

 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1967, designa o Estado 

como provedor da assistência à criança e ao adolescente, portanto, em tese, a 

qualquer menor, inclusive os infratores. 

 
Art 167 - A família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção 
dos Poderes Públicos. [...] 
§ 4º - A lei instituirá a assistência à maternidade, à infância e à 
adolescência.  
Art 168 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; 
assegurada a igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da 
unidade nacional e nos ideais de liberdade e de solidariedade humana.  
§ 1º - O ensino será ministrado nos diferentes graus pelos Poderes 
Públicos.  
§ 2º - Respeitadas as disposições legais, o ensino é livre à Iniciativa 
particular, a qual merecerá o amparo técnico e financeiro dos Poderes 
Públicos, inclusive bolsas de estudo.  
§ 3º - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas: [...]. 
II - o ensino dos sete aos quatorze anos è obrigatório para todos e gratuito 
nos estabelecimentos primários oficiais (BRASIL, 2010f). 

 

 

No contexto da ditadura, foi produzido um conjunto de leis dirigidas aos 

menores, tão repressivas quanto às que atendiam aos adultos. A Lei nº 5.258, de 10 

de abril de 1967, que dispõe as medidas aplicáveis aos menores de 18 anos que 

praticaram infração penal é um exemplo claro do tratamento dado à questão 

(BRASIL, 2010u). 
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Nos anos 70, a discussão dos direitos da criança mobiliza, a comunidade 

internacional. Em 1976, a Assembléia Geral das Nações Unidas proclamou 1979 

como o Ano Internacional da Criança. Em 1978, a Polônia apresenta ao mundo sua 

proposta para Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Em 1979, foi 

apresentado pela ONU um projeto inicial da Convenção das Nações Unidas sobre 

os Direitos da Criança.  

No Brasil, a despeito da repressão, os anos 70 assistem à discussão política 

e jurídica sobre o direito do menor e, por conseguinte a proposta de revisão do 

Código de Menores partindo de uma perspectiva humanitária e do respeito aos 

direitos da criança. Os argumentos não foram acatados. 

 
O novo Código de Menores instaurado em 1979 criou a categoria de “menor 
em situação irregular”, que, não muito diferente da concepção vigente no 
antigo Código de 1927, expunha as famílias populares à intervenção do 
Estado, por usa condição de pobreza. A situação irregular era caracterizada 
pelas condições de vida das camadas pauperizadas, como se pode ver pelo 
artigo 2° da lei n. 6.697/79 (RIZZINNI, Irene; RIZZINNI, Irma, 2004, p. 41).  

 

 

A legislação foi intensamente criticada porque seria arbitrária, repressiva e 

assistencialista. Caracterizava o Estado tutelar, não distinguia o menor abandonado 

do menor infrator e criminalizava a pobreza porque confundia pobreza e 

marginalidade. No período em vigor aumentou significativamente o número de 

internações.  

O Brasil entra nos anos 80 com a ditadura em apuros. A crise do petróleo e os 

problemas internos pressionam o governo. General Ernesto Geisel propõe uma 

abertura lenta, gradual e segura.  

O movimento pelas eleições diretas, a eleição indireta e a frustrada posse de 

Tancredo Neves acabam por levar José Sarney à Presidência da República. Ao 

assumir, o presidente Sarney convoca uma Assembléia Nacional Constituinte. As 

discussões políticas fervilham norte a sul do país. Em 5 de outubro , é promulgada a  

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, popularmente conhecida 

como Constituição Cidadã.  

 

 

 



 46

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-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da 
criança e do adolescente, admitida à participação de entidades não 
governamentais e obedecendo os seguintes preceitos: 
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na 
assistência materno-infantil (BRASIL, 1988, p. 12).  
 

 

Com a Constituição e a conseqüente redemocratização do país, começam os 

movimentos e debates em torno de uma legislação específica para a criança e o 

adolescente. É plantada a semente do Estatuto da Criança e do Adolescente  
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4 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O MENOR SUJEITO DE 
DIREITOS 

 

 

Crianças empeçadas, infantes expostos, menores extraviados, menores 

desvalidos, menores desamparados, menores viciosos, pivetes, menores 

transviados, menores desassistidos, menores abandonados, menores em perigo 

moral, menores maltratados, menores vadios, menores vagabundos, menores 

mendigos, menores libertinos, menores delinqüentes, menores em situação 

irregular, menores desajustados, menor infrator compõem o elenco de categorias 

socialmente construídas que nortearam a cada época as políticas, a justiça e a 

assistência prestada à criança e ao adolescente (RIZZINNI, Irene, RIZZINNI, Irma, 

2004).  

A longa travessia na compreensão da criança e do adolescente, de objeto 

para sujeitos de direitos, foi acompanhada de conflitos, questionamentos, avanços e 

recuos não apenas na definição do próprio conceito de cidadania, mas na evolução 

dos processos históricos, econômicos, políticos e sociais que a sociedade 

atravessou em toda sua trajetória. Assim, as designações e seus sentidos sempre 

encontraram respaldo e inspiração nas fases em que a sociedade se encontra e 

como estas se expressam no cotidiano das relações sociais, ou seja, é no seio da 

sociedade e como ela se organiza que se pode compreender o sentido de tantas 

designações.  

A criança como sujeito de direitos precisa ser compreendida dentro de uma 

matriz histórica mais ampla que se estabelece principalmente após a Segunda 

Guerra Mundial, inicialmente nos países europeus, com as modificações que foram 

introduzidas na sociedade, principalmente nos setores de educação e de 

comunicação de massa.   

A luta pelos direitos, portanto, resulta de um desafio maior pela consciência 

da cidadania com implicações políticas, econômicas, sociais e culturais.  
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Numa perspectiva histórica, a trajetória de realização dessa cultura de 
direitos nas modernas sociedades capitalistas tem sido atravessada por 
modos de funcionamento econômicos, culturais, políticos e sociais 
profundamente desiguais, regulados por culturas do privilégio e do arbítrio, 
como aquelas que caracterizam a gênese e o desenvolvimento da formação 
histórico-social dos países da América Latina, sobretudo o Brasil 
(TAVARES, 2010, p. 1).  

 

 

O reconhecimento dos direitos como uma condição da cidadania demanda 

políticas públicas compatíveis com as conquistas e instrumentos de proteção social, 

jurídicos e institucionais, como garantia ao exercício da cidadania conquistada. A 

partir daí, a questão que se coloca é como lidar com a complexidade da demanda e 

a sua condução num contexto de sociedade que hierarquiza, exclui e ignora os 

segmentos sociais mais fragilizados.   

Compreender a criança como sujeito de direitos implica em enfrentar 

equívocos anteriores e adotar nova postura. Significa uma reedição das políticas sob 

uma nova pauta. A transposição da necessidade para o direito traz implícita a 

discussão do princípio da igualdade, um dos elementos mais controvertidos nas 

sociedades das modernas economias capitalistas.  

Se a necessidade considera a proteção “do nome, da identidade, da 

nacionalidade, contra a discriminação, os maus tratos e a violência dos adultos [...], 

e a provisão de alimento, habitação, de condições de saúde e assistência, de 

educação”, o direito incorpora, além disto, a participação (SCHILKE et al., 2010).  

A participação que caracteriza uma sociedade de direitos é, provavelmente, o 

princípio mais complexo de viabilizar porque demanda presença atuante em todos 

os momentos do processo, desde a concepção das políticas sociais, organização, 

gestão à avaliação dos resultados. Que metodologias adequadas podem ser 

aplicadas às micro experiências e como avançar destas para o universo coletivo? 

Como sair de um modelo pronto para um modelo próprio? 

A despeito das condições universais, não considerar que a criança traz em si 

as características dos grupos a que pertence, da raça, do gênero, da classe social, 

da cultura, tratar da questão de forma genérica é insistir nos mesmos equívocos.  

A criança, portanto, está submetida a dois tipos de vulnerabilidade: 

vulnerabilidade inerente e vulnerabilidade estrutural. 
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A vulnerabilidade inerente tem a ver com a debilidade física, a imaturidade, 
a falta de conhecimento e experiência das crianças que as torna 
dependentes da protecção do adulto – este aspecto é inquestionável e tão 
mais visível quanto mais pequena for a criança.  
A vulnerabilidade estrutural relaciona-se com a falta de poder político e 
económico e de direitos civis das crianças. A vulnerabilidade estrutural é 
uma construção social e política, que deriva de atitudes históricas e das 
presunções acerca da natureza da infância e da própria sociedade 
(SOARES, N., 2010).  

 

 

A compreensão destas vulnerabilidades tem gerado diferentes discursos, 

emancipadores ou conservadores, com muitas questões conceituais que os estudos 

científicos nas diversas áreas em que são estudadas procuram esclarecer e orientar 

estratégias de enfrentamento num modelo de sociedade que submete todos os 

indivíduos a situações de instabilidade e conflitos e na qual as crianças, pela sua 

condição de vulnerabilidade, são sempre as maiores vítimas.  

Historicamente, a preocupação com o problema da proteção às crianças 

institucionaliza-se quando, em 1924, no fim da Primeira Guerra Mundial, quando foi 

aprovada pela Assembléia da Sociedade das Nações a Carta da União Internacional 

de Proteção à Infância, conhecida como a Declaração de Genebra. Entretanto, só 

após a Segunda Guerra é que essas preocupações começam efetivamente a buscar 

mecanismos e estratégias de intervenção. 

Em 1947, com a criação da United Nations Internacional Children’s 

Emergency Fund (UNICEF) e, no ano seguinte, 1948, com a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, abre-se um espaço de debates. Em 1953, a UNICEF, 

originalmente criada para atender as crianças vítimas da Segunda Guerra, 

transforma-se em agência especializada em atender crianças carentes do Terceiro 

Mundo. Em 1959, a Assembléia das Nações Unidas aprova os direitos da criança e 

em 1989 com a aprovação da Convenção dos Direitos da Criança, novos espaços 

efetivamente são criados e a questão entra na pauta das grandes discussões 

internacionais obrigando praticamente os países a formularem políticas internas para 

encarar o problema da criança, a partir daí considerada como sujeito de direitos civil, 

político, econômico, social e cultural. Ao reconhecer os direitos individuais a noção 

jurídica de proteção integral se sobrepõe às interpretações anteriores.   
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Souza (2010) analisando a transição da Doutrina da Situação Irregular para a 

Doutrina da Proteção Integral enfatiza que, na primeira, a ênfase recai sobre o 

menor marginalizado incluindo o infrator. A preocupação era resguardá-lo do perigo 

que ele representava para si mesmo e para a sociedade. No período da ditadura 

militar, a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, embora avance na compreensão 

do menor como ameaça à sociedade para a situação de menor carente e 

abandonado, ainda assim reafirma a lógica da intervenção do Estado no seu 

controle e poder de tutela. A política se baseava nos princípios e valores da ditadura. 

A assistência considerava os valores de ordem social, tais como disciplina, discrição 

e discriminação e a ressocialização era aplicada de forma coercitiva.  

 
Os discursos oficiais da época enfatizavam a pobreza como geradora de 
famílias desorganizadas, desintegradas e do menor carenciado, que estaria 
predisposto a tornar-se menor infrator. Assim, a proposta da PNBEM era 
reintegração através de adequação de valores. Porém, a sociedade queria, 
a qualquer custo, se proteger dos riscos que o menor em situação irregular 
oferecia. 
Ou seja, a situação irregular, numa lógica perversa, era uma inversão da 
questão social do menor. A miséria era questão jurídica, passível de 
policiamento da conduta e vida das famílias proletárias. Ao considerar a 
família como desclassificada para educar, e possibilitar o desenvolvimento 
de seus filhos, o juiz de menores os encaminhava para instâncias de 
tratamento, para prevenir ou reeducar os frutos dessas famílias 
desajustadas e do meio de origem inadequado ao seu desenvolvimento 
(SOUZA, 2010, p. 3).  

 

 

Ainda que o Código de Menores de 1979 mude a denominação de menor 

abandonado, delinqüente, infrator para menor em situação irregular, continua 

expondo a família pobre à intervenção do Estado que a penaliza por sua condição 

de pobreza (BRASIL, 2010v). Sob o argumento de que a família seria suficiente para 

garantir e cuidar dos filhos, a Doutrina da Situação Irregular não considera as 

desigualdades sociais priorizando apenas a questão moral. Quando não fala em 

direitos, exclui a discussão política do poder, dos gastos públicos, entre outros 

elementos, que compõem o elenco de responsabilidades do Estado.  
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A aplicação do Código de Menores estava restrita aos casos de patologia 
social, isto é, o sujeito a quem se destinava a legislação menorista não era 
qualquer criança, mas aquela que tivesse a sua conduta adequada ao seu 
artigo 2º. Apenas o menor que se adequasse ao tipificado como situação 
irregular (art. 2º) gozava de "acesso à justiça" já que, nesse caso, houve 
uma "falha" do menor ou da família que resultou em carência (art. 2º, I a IV) 
ou em conduta anti-social (art. 2º, V e VI) (SEGUNDO, 2003).  

 

 

Do ponto de vista jurídico, a doutrina da situação irregular pode ser 

considerada como o estágio intermediário entre o direito penal do menor que teria 

influenciado o Código de Menores de 1927 e a doutrina da proteção integral. 

Enquanto o Código de Menores de 1927 trata a questão no contexto da delinqüência 

e suas normas estão restritas à tutela penal, a doutrina da situação irregular avança 

um pouco no sentido de não se ater exclusivamente ao menor delinqüente mas 

também não lhe garante os direitos universais. O seu maior avanço foi considerar 

questões conjunturais que envolvem o menor, ou seja, as condições que os 

conduzem à carência e a delinqüência. Embora considerando o contexto, ela trazia 

implícito o antagonismo entre regular/irregular considerando as normas e regras. O 

que está de acordo com ela seria regular e o contrário, naturalmente, irregular. 

Caberia ao Estado, a intervenção nas irregularidades, isto é, a legislação e seus 

dispositivos focam apenas um determinado grupo de menores num determinado 

contexto que os exclui do que se considera regular e de acordo com os padrões 

sociais considerados normais.  

No Brasil, na década de 70, quando a situação política estava no auge da 

repressão, a Igreja Católica cria as Comunidades Eclesiais de Base e Pastorais 

Sociais, inclusive a Pastoral do Menor que atendia a crianças e adolescentes 

(TEMAS..., 2010).  

A Pastoral do Menor iniciou-se, em 1977, na cidade de São Paulo, com a 

missão de promover e defender a vida da criança e do adolescente pobre e em 

situação de risco. Em 1982, a Pastoral amplia suas atividades para o território 

nacional. A sua consolidação se dá efetivamente, em 1987, com a Campanha da 

Fraternidade promovida pela Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil cujo tema 

foi a “Fraternidade e o Menor” e o lema “Quem acolhe o menor a mim acolhe” 

(PASTORAL..., 2010). A Pastoral do Menor trabalha em duas vertentes básicas: 

atendimento direto ao menor em situação de risco e através da mobilização da 

sociedade em relação às políticas públicas do setor. 
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Apenas na década de 80, mais precisamente no fim da década, atrelada à 

mobilização política interna e às influências dos debates internacionais, a questão do 

menor assume uma nova dimensão. 

O ano de 1985 foi designado como o Ano Internacional da Juventude, ocasião 

em que o mundo debruçou-se sobre a necessidade de proteção e promoção do 

Direito dos jovens.  

Na esteira da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Convenção 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e a Convenção Internacional sobre 

os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e ainda outros instrumentos, em 

novembro de 1985, a Assembléia Geral das Nações Unidas adota as Regras de 

Beijing, como ficaram conhecidas as Regras Mínimas das Nações Unidas para a 

Administração da Justiça de Menores. O documento compõe-se de um conjunto de 

regras e orientações aos Estados membros no trato das questões da juventude 

frisando particularmente a questão jurídica (NAÇÕES UNIDAS, 1985). 

Em 1989, a Convenção dos Direitos da Criança reconhece que qualquer 

pessoa com menos de dezoitos anos é sujeito de direitos.   

Em 1990, no Oitavo Congresso das Nações Unidas, são aprovadas as 

Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinqüência Juvenil, 

conhecidas como Diretrizes de Riad, que tratava sobre delinqüência juvenil e 

tratamento do delinqüente. O artigo 4 convoca a comunidade internacional para 

enfrentamento do problema.  

 
Exorta os Estados membros a aplicar, no quadro dos seus planos 
gerais de prevenção do crime, os Princípios Orientadores de Ria de 
na legislação, política e prática nacional e a chamar a atenção das 
autoridades competentes, incluindo os encarregados de formular 
políticas, pessoal da Justiça de Menores, educadores, meios de 
comunicação social, médicos e estudiosos, para os Princípios 
Orientadores (NAÇÕES UNIDAS, 1990).  

 

 

A discussão internacional envolvendo a questão do menor avança para um 

novo patamar. Entra em pauta a questão da cidadania.  

Neste contexto que passa a enquadrar a criança e o adolescente como sujeito 

de direitos, o Brasil aprova, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Traçando novos horizontes, o ECA substitui o Código de Menores de 1979 e 

extingue a Fundação Nacional para o Bem Estar do Menor.  
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O ECA nasce da convergência de três vertentes: a orientação universal, a 

mobilização da sociedade brasileira e a Constituição de 1988.  

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010). 
Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos 
às normas da legislação especial (BRASIL, 1988, p. 12). 

 

 

Sob a égide da doutrina da proteção integral, surge a criança e o adolescente 

como um sujeito de direitos, em condições peculiares de desenvolvimento e 

prioridade absoluta. 

Foi com a discussão internacional dos direitos humanos que a questão da 

proteção integral passa a ser largamente discutida. A partir do reconhecimento de 

que todas as pessoas, independente de raça, idade, gênero, etc., podem integrar o 

rol dos que precisam de proteção, começa-se a discutir um sistema internacional de 

proteção abrangente que não considere as desigualdades, mas a igualdade como 

valor e princípio. Paralelo a esse sistema mais amplo de proteção, desenvolve-se 

outra vertente que considera uma especificação do sujeito conforme as 

circunstancias e necessidades e, por conseguinte, um sistema especial de proteção.  

Historicamente pode-se considerar que a criação da doutrina da proteção 

integral remonta à Convenção de Genebra, de 1924 e foi evoluindo ao longo dos 

anos, das experiências e da formulação dos tratados e convenções.1 

                                                 
1 A Organização das Nações Unidas (ONU), que, desde a Declaração dos Direitos da Criança de 
Genebra (1924) – ainda na vigência da Liga das Nações –, vem construindo os substratos da doutrina 
da proteção integral, complementado pelos seguintes instrumentos jurídicos: Declaração Universal 
dos Direitos do Homem (1948); Declaração Universal dos Direitos da Criança (1959); Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966); Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (1966); Regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça da 
infância e da juventude (Regras de Beijing/1985); Diretrizes das Nações Unidas para a prevenção da 
delinqüência juvenil (Diretrizes de Riad/1990); Regras mínimas das Nações Unidas para a proteção 
de jovens privados de liberdade (1990); e, Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança (1989). Sobre esse assunto ver: OLIVEIRA, Assis da Costa. Implicações da doutrina da 
proteção integral na consideração das crianças e dos adolescentes como pessoas em 
desenvolvimento. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, 17., 2008, Brasília, DF. Anais... 
Brasília, DF, 2008. p. 6609-6638. Disponível em: 
<http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/brasilia/05_887.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2010. 
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A Convenção dos Direitos da Criança de 1989 resultou na formulação de um 

documento jurídico que consolidava todas as discussões e instrumentos produzidos 

nas reuniões e assembléias anteriores e se configurava como um compromisso 

obrigatório a que estavam submetidos os Estados que ratificaram o documento 

apresentado (NAÇÕES UNIDAS, 2010a).  
A essência da doutrina consiste na atribuição de prerrogativas e direitos com 

respeito à educação, saúde, seguridade social, convívio, trabalho e saúde. Cabe ao 

Estado e à sociedade prover e assegurar às crianças e adolescentes o pleno 

desenvolvimento no plano físico e intelectual, garantindo sempre as condições de 

dignidade.  

No século XX, vários documentos internacionais de proteção à infância e à 

juventude foram propostos e debatidos pela sociedade. Na Declaração de Genebra 

(1924) já está registrada a “necessidade de proclamar a criança uma proteção 

especial” (NAÇÕES UNIDAS, 2010d). A Declaração dos Direitos Humanos de 1948 

reconhece que a infância tem direito a cuidados e assistência social e que todas elas 

devem gozar a mesma proteção social (NAÇÕES UNIDAS, 2010c).  

A Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959 determina que:  

 
A criança gozará proteção social e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidade 
e facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e 
normal e em condições de liberdade e dignidade. Na instituição das leis 
visando este objetivo levar-se-ão em conta, sobretudo, os melhores 
interesses da criança (NAÇÕES UNIDAS, 2010d). 

 

 

Ao ultrapassar o estágio anterior quando a criança era objeto de intervenção 

do direito, ela agora passa a ser sujeito de direito, o que implica na prioridade em 

oferecer-lhe as condições adequadas sejam elas reguladas e/ou propiciadas por 

legislação específica ou por quaisquer outros meios. Entre estes outros meios, 

inserem-se as Políticas Públicas implementadas pelo Estado através do seu poder 

normativo e as articulações da própria sociedade.  

Ao adotar a doutrina da proteção integral quando da elaboração da 

Constituição de 1988, o Brasil definitivamente assume uma nova postura em relação 

à criança e ao adolescente. Em toda e qualquer situação, é garantida sua proteção e 
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seus direitos, não apenas os direitos garantidos ao cidadão adulto, mas seus direitos 

especiais enquanto pessoa em desenvolvimento. 

Ao considerar a família e a sociedade como integrantes do mesmo 

compromisso, o Estado estabelece a condição de parceria nas iniciativas e 

responsabilidades de assegurar e priorizar a criança e o adolescente.  

 
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-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão” e também, "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-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 dignidade" e "nenhuma 
criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma 
da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais (FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO 
DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO DO TRABALHADOR 
ADOLESCENTE, 2003).  

 

 

Cabe ao Estado, portanto, promover ações para implementar o seu 

compromisso através da legislação, investimentos, incentivos orientados pelas 

políticas públicas.  

 
Políticas públicas são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder 
público; regras e procedimentos para as relações entre poder público e 
sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse 
caso, políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos 
(leis, programas, linhas de financiamentos) que orientam ações que 
normalmente envolvem aplicações de recursos públicos. Nem sempre, 
porém, há compatibilidade entre as intervenções e declarações de vontade 
e as ações desenvolvidas. Devem ser consideradas também as “não-
ações”, as omissões, como formas de manifestação de políticas, pois 
representam opções e orientações dos que ocupam cargos (TEIXEIRA, 
2002, p. 2).  

 

 

A proteção integral só se materializa com a efetivação dos direitos sociais que 

abrangem toda a sociedade e, neste processo, a implementação de políticas 

públicas bem conduzidas é fundamental tanto para integrar Estado, sociedade e 

família quanto às responsabilidades comuns diante do desafio que se coloca.   
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A família, considerada o grupo social fundamental, configura-se como o 

ambiente propício para o bem estar dos seus membros principalmente da criança. 

Cabe a ela oferecer-lhe proteção e assistência que permitam o seu pleno 

desenvolvimento. O apoio à família é uma condição fundamental para que se 

concretize a doutrina da proteção integral.  

Assim, quando a Constituição de 1988 tem como objetivo a erradicação da 

pobreza e a redução das desigualdades sociais, ela obriga o Estado a buscar 

estratégias para atender aos direitos coletivos oferecendo condições econômicas e 

sociais para, concomitantemente, atender também e prioritariamente às demandas 

da promoção da infância e adolescência (BRASIL, 1988).  

 
Em tese, uma proteção social universal e integral, articulada por sistemas 
públicos de assistência social, educação e saúde pública, faria parte de um 
sistema de proteção social mais amplo, que, incluindo certas garantias de 
renda mínima, visando o bem-estar social da criança dentro das famílias, 
constituiria um conjunto de direitos formais que o realizariam, eliminando a 
pobreza (DRAIBE, 2000, p. 115).  

 

 

As políticas públicas são instrumentos jurídicos e normativos à disposição dos 

objetivos previstos na constituição. Elas representam o compromisso do Estado e as 

suas formas de ação na condução dos processos. 

A sociedade civil é indispensável na composição, construção e 

implementação das políticas públicas. Com uma agenda de interesses diversificados 

são os atores sociais que compõem e legitimam as propostas e contradições das 

redes de políticas públicas.  
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4.1 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO CONTEXTO DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) aprovado no Brasil em 1990, 

reconhece a criança e o adolescente como sujeito de direitos, acata as orientações 

da Constituição de 1988 adotando a doutrina da proteção integral expressa já nos 

seus primeiros artigos: 

 
Art. 3º 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. 
Art. 4º 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. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 
pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com 
a proteção à infância e à juventude. 
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais. 
Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que 
ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais 
e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como 
pessoas em desenvolvimento (BRASIL, 2010x).  

 

 

Desde já, três aspectos da doutrina adotada estão explícitos: a proteção 

integral, prioridade absoluta de atendimento, a condição de pessoa em 

desenvolvimento. 
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É fundamental explicitar, para compreensão desta nova ordem resultante do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, que este se estrutura a partir de três 
grandes sistemas de garantia, harmônicos entre si: 
a) o Sistema Primário, que dá conta das Políticas Públicas de Atendimento 
a crianças e adolescentes (especialmente os arts. 4º e 85/87);  
b) o Sistema Secundário que trata das Medidas de Proteção dirigidas a 
crianças e adolescentes em situação de risco pessoal ou social, não autores 
de atos infracionais, de natureza preventiva, ou seja, crianças e 
adolescentes enquanto vítimas, enquanto violados em seus direitos 
fundamentais (especialmente os arts. 98 e 101). 
c) o Sistema Terciário, que trata das medidas socioeducativas, aplicáveis a 
adolescentes em conflito com a Lei, autores de atos infracionais, ou seja, 
quando passam a condição de vitimizadores (especialmente os arts. 103 e 
112) (SARAIVA, 2010).  

 

 

A concepção de sistema pressupõe redes de proteção compostas de órgãos 

governamentais e não governamentais que atuam conjuntamente dentro do sistema.  

O sistema primário atua no campo preventivo e deve ser articulado na 

conjunção de ações governamentais e não governamentais nas instâncias federal, 

estadual e municipal. A política de atendimento estabelecida considera o conjunto 

das forças envolvidas e pressupõe a descentralização, a participação e a 

responsabilidade comum. Os artigos 86, 87 e 88, do ECA, dispõem sobre a política 

de atendimento (BRASIL, 2010x). Esta política apresenta diretrizes focadas na 

descentralização e participação expressas através da municipalização do 

atendimento e da criação dos conselhos no âmbito da União, dos estados e dos 

municípios (BRASIL, 2010x). 

O sistema secundário trabalha com as medidas de proteção “que buscam 

resgatar ou dar oportunidade de correção de trajetória de vida, priorizando a 

aquisição de direitos básicos que foram violados e são realizadas, em grande parte, 

pelos conselhos tutelares“ (PADILHA, 2006, p. 61). Os artigos 98, 99, 100, 101 e 

102, do ECA, tratam das medidas projetivas (BRASIL, 2010x). 

O sistema terciário trabalha com medidas sócio-educativas, “de acordo com a 

qual o adolescente em conflito com a lei teria possibilidade de reorganizar sua 

existência numa dinâmica educativa” (PADILHA, 2006, p. 61). O conjunto dos artigos 

103 a 130, do ECA, trata das questões relativas ao sistema terciário. 
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Assim, é por meio de políticas públicas de qualidade que são garantidas as 
condições para o desenvolvimento sadio, enquanto as medidas de proteção 
especial sinalizam medidas compensatórias, que devem ser acionadas 
quando as políticas públicas foram insuficientes para promover o 
desenvolvimento adequado, e são executadas por entidades ou programas 
especiais. As medidas sócio-educativas representam a necessidade urgente 
de tomar providências no sentido de restaurar uma nova situação de direito, 
principalmente, quando o então adolescente rompe o pacto social pela 
prática de delitos ou infrações, acionando o sistema de justiça como 
vitimizador, e não mais como vítima (FRIZZO; SARRIERA, 2005, p. 188). 

 

 

Entre os sistemas, a prioridade deveria estar sempre na aplicação do sistema 

primário que trata das políticas públicas de proteção e funciona na instância 

preventiva. Quando necessário, os demais sistemas seriam acionados. A harmonia 

entre os três concretiza a doutrina da proteção social. 

A essência democrática do Estatuto da Criança e do Adolescente altera toda 

a situação anterior principalmente porque pressupõe a participação social em todos 

os estágios: formulação, gestão e controle sugerindo mecanismos de viabilização 

através dos Conselhos de Direito, Conselhos Tutelares e os fundos especiais 

destinados às finalidades do ECA. A implantação e o funcionamento efetivo dos 

conselhos é a condição para o repasse dos fundos e verbas públicas.  

 
O art. 88, incisos I e II do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê 
expressamente a MUNICIPALIZAÇÃO do atendimento à criança e ao 
adolescente, bem como a CRIAÇÃO DE CONSELHOS municipais, 
estaduais e nacional DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 
como ÓRGÃO DELIBERATIVOS e CONTROLADORES DAS AÇÕES 
governamentais em todos os níveis, aos quais é ASSEGURADA A 
PARTICIPAÇÃO POPULAR PARITÁRIA por meio de ORGANIZAÇÕES 
REPRESENTATIVAS (DIGIÀCOMO, 2010). 

 

 

Para encaminhar a proposta de gestão compartilhada dos interesses da 

criança e do adolescente, em 1991, é criado o Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA) considerado pelo ECA como o órgão 

principal do sistema de garantia dos direitos. Cabe ao CONANDA, a gestão 

compartilhada (Estado e sociedade) definindo as diretrizes para as Políticas Públicas 

focadas na promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes. 

O CONANDA tem várias atribuições além da citada: fiscalização de ações de 

atendimento, gestão do Fundo Nacional da Criança, define as diretrizes de 

funcionamento dos Conselhos Estaduais, Municipais e dos Conselhos Tutelares, 
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estimula, apóia e promove a manutenção de banco de dados, acompanha o 

orçamento da União no que diz respeitos aos recursos necessários para o 

atendimento ás políticas voltadas para a criança e o adolescente, entre outras.  

Vogel (1995) analisando a recepção do Estatuto da Criança e do Adolescente 

pelos municípios denuncia posições bastante diferenciadas. Em geral, estas 

posições poderiam agrupar-se em três categorias:  

 

a) os municípios conservadores que rejeitaram o Estatuto; 

b) os municípios formalistas acataram a lei enquanto formalidade imposta 

para não enfrentarem problemas políticos com as instâncias superiores; 

c) os municípios progressistas que acataram a nova lei e articularam esforços 

junto a entidades não governamentais e lideranças comunitárias a discussão 

participativa sobre as novas medidas e a melhor forma de implementá-la.  

 

Com o passar do tempo, embora ainda haja reticências na aceitação do ECA 

por segmentos retrógrados, mesmo assim, por pressão da mídia e da sociedade, 

não há resistência formal em relação às disposições do ECA. 

 

 

4.2 O ECA E AS MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS 

 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente recebe a influência das normas e 

orientações internacionais. As Regras mínimas das Nações Unidas para proteção de 

jovens privados de liberdade, de 1990, orientam o problema da privação da 

liberdade e das proteções especiais que o adolescente deve receber durante e após 

o período de reclusão.  

Em 2006, a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 

República e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança do Adolescente 

(CONANDA) apresentam o Sistema Nacional de Atendimento Sócioeducativo 

(SINASE) formulado a partir de discussões e encontros anteriores com todos os 

segmentos envolvidos com a questão da criança e do adolescente.  
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O SINASE especifica as competências das três instâncias federativas para 
o atendimento socioeducativo no País. Dentre as principais funções 
estabelecidas à União, estão formular e coordenar a execução da Política 
Nacional de Atendimento Socioeducativo e elaborar, em colaboração com 
Estados e Municípios, o Plano Nacional. Os Estados e Municípios devem 
também traçar seus planos de atendimento socioeducativo nas distintas 
esferas de governo e instituir e gerenciar os respectivos sistemas de 
atendimento. O SINASE também aponta as instâncias de controle social 
nas políticas e na execução das medidas de ressocialização dos 
adolescentes (BAHIA. Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à 
Pobreza, 2010).  

 

 

O SINASE privilegia as ações de educação, profissionalização e saúde, 

orienta a composição multidisciplinar das equipes de atendimento e define a 

estrutura física das unidades de internação. Calcado em princípios éticos, prevê a 

padronização do atendimento em todas as instâncias: do ato infracional à aplicação 

das medidas socioeducativas (BRASIL, 2010z; PIAUÍ. Secretaria da Assistência 

Social e Cidadania, 2006b). 

Embora os menores de 18 anos sejam considerados inimputáveis diante do 

Código Penal, eles estão submetidos às sanções previstas pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente. São as medidas sócio-educativas que dão conta dos atos 

previstos no Código Penal, tais como agressão, furto, roubo e homicídio. Elas 

consideram dois tipos de intervenção: para a criança, a sanção prevê que eles 

respondam junto a seus pais ou responsáveis legais através das medidas protetivas. 

Neste caso, as determinações legais estão focadas nos cuidadores da criança e 

estão descritas no Capítulo II, do ECA, que tratam das medidas específicas de 

proteção (artigos 99, 100 e 101) (BRASIL, 2010x). O primeiro passo é o seu 

encaminhamento aos pais ou responsáveis e, de forma complementar, são 

requisitados outros serviços dirigidos ao conjunto da família ou à criança 

especificamente.  

Para os adolescentes, existe um percurso normalmente previsto entre o ato 

infracional e as medidas sócio-educativas:  

 

a) o adolescente comete a infração; 

b) encaminhamento à delegacia especializada que toma as providências 

necessárias, junta provas, busca testemunhas e registra a ocorrência; 

c) a promotoria recebe o caso e decide sobre a abertura e continuidade do 

processo; 



 62

d) o Juizado da Infância e da Juventude recebe o processo podendo absolver 

ou sentenciar o menor. Se ele não tiver advogado, o juiz deve nomear um defensor; 

e) constatada a culpa, o adolescente é encaminhado para as medidas 

socioeducativas que podem ser cumpridas em entidades vinculadas ao Estado ou 

organizações governamentais de acordo com cada caso.  

 

O artigo 112 do ECA prevê as seguintes medidas socioeducativas (BRASIL, 

2010x):  

a) advertência: a advertência é uma medida antiga aplicada no Código Melo 

Matos de 1927 e no Código de Menores de 1979. É a primeira das medidas a serem 

aplicadas para infrações de pequena gravidade (pequenos furtos, lesões leves, 

vadiagem). O artigo 115, do ECA afirma: “A advertência consiste em admoestação 

verbal, que será reduzida a termo e assinada” (BRASIL, 2010x). É a medida mais 

simples e a seguir o menor é entregue aos pais ou responsáveis. O seu objetivo 

maior é conscientizar o adolescente para a conduta ilícita e evitar a repetição do ato. 

Cabe ao serviço social acompanhar a medida buscando informações sobre o 

comportamento do menor;  

b) obrigação de reparar o dano: baseado no artigo 116 do ECA, a 

autoridade pode determinar a restituição do objeto, o ressarcimento do dano ou 

compensar, de alguma forma, o prejuízo causado (BRASIL, 2010x). O objetivo desta 

medida é conscientizar o menor das conseqüências do seu ato. Em caso em que o 

adolescente nem os seus responsáveis tenham condições de ressarcir a vítima, o 

juiz deve tomar uma medida compatível com a proposta de ressocialização prevista 

para o caso. Essa medida tem provocado discussões na área do Direito por 

promover diferentes interpretações quanto à responsabilidade de ressarcimento 

(BRASIL, 2010x); 

c) prestação de serviços à comunidade: essa medida traz implícitos dois 

importantes objetivos: contribuir em situações ou eventos de interesse coletivo e 

resgatar valores comunitários. A ressocialização está incluída na ação decorrente da 

medida aplicada. O período não deve exceder a seis meses de atuação junto às 

entidades assistenciais, hospitais, escolas, entre outras atividades de interesse da 

comunidade. O órgão ou entidade beneficiada deve prestar contas ao juiz através de 

relatórios periódicos. O apoio da comunidade é fundamental na aplicação desta 

medida; 
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d) liberdade assistida: medida intermediária, entre as mais leves e as mais 

duras, a liberdade assistida, conforme o artigo 118 do ECA configura-se como a 

”medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente” 

(BRASIL, 2010x). Possibilita o convívio do adolescente com a família, mas submete-

o ao controle do Juizado e da comunidade. O prazo fixado para o cumprimento da 

medida é, no mínimo seis meses podendo ser revogada, prorrogada ou substituída 

dependendo do comportamento do menor. A medida permite ao juiz determinar o 

orientador que o acompanhará e fixar algumas regras que devem ser obedecidas. 

Com o objetivo de vigiar, orientar e tratar o menor para que não recaia nos 

problemas anteriores, esta medida é adequada a casos de média gravidade. 

Embora reconhecida como uma excelente medida para os casos iniciais de 

marginalidade, tem sofrido muitas críticas em função da falta de condições de 

execução. Para sua plena aplicação e eficácia demanda profissionais qualificados, 

instrumentos adequados e pessoas com formação adequada para acompanhar o 

adolescente durante o processo;  

e) inserção em regime de semi-liberdade: o regime de semi-liberdade é a 

medida intermediária entre as medidas aplicadas em meio aberto e o internamento, 

conforme o artigo 120, do ECA (BRASIL, 2010x). Possibilita a realização de 

atividades produtivas externas (estudo, trabalho, etc.) que podem ser exercidas 

durante o dia, mas, à noite, o adolescente precisa se recolher na entidade 

especializada que o abriga. A medida não tem prazo determinado para ser 

cumprida, mas deve durar até três anos com avaliações periódicas por parte do juiz 

baseado em relatórios produzidos por equipes multidisciplinares que acompanham e 

avaliam o menor. A medida pode ser aplicada tanto como tratamento tutelar quando 

o juiz assim o determinar ou ainda como progressão de medida para quem estaria 

anteriormente no internamento sendo, neste caso, considerada um benefício, onde e 

quando geralmente verifica-se sua aplicação; 

f) internação em estabelecimento educacional: entre todas as medidas 

socioeducativas, a que trata da internação (artigos 121 a 124, do ECA) é a medida 

mais complexa e mais controvertida porque abrange várias outras discussões, tais 

como: a ineficácia dos internatos, a maioridade penal, o amplo poder de arbítrio do 

juiz, entre outras (BRASIL, 2010x). A polêmica que envolve a medida desenrola-se 

não apenas no âmbito do Direito, mas no conjunto da sociedade face às estatísticas 

crescentes de violência envolvendo menores, as questões do comércio e consumo 
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de drogas, a falta de pessoal capacitado para lidar com o problema e ainda a 

questão da segurança pública fora de controle dos órgãos competentes.  

Segundo o artigo 125 do ECA: 

 
É importante salientar que três princípios norteiam a aplicação da medida 
sócio-educativa de internação, a saber: da brevidade; da excepcionalidade; 
do respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. [...] Pelo 
princípio da brevidade entende-se que a internação deverá ter um tempo 
determinado para a sua duração, qual seja, o mínimo de seis meses (art. 
121, §2º, ECA) e o máximo de 2 anos (§ 3). A exceção fica por conta do art. 
122, § lº, 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. Pelo 
principio do respeito ao adolescente, em condição peculiar de um ser em 
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 (BRASIL, 2010x apud OLIVEIRA, 
2003).  

 

 

A internação é a medida extrema e deveria ser aplicada em unidades com 

plena capacidade de uso e aplicação dos serviços psicossociais, terapias múltiplas, 

recreação, entre outros apoios, com a finalidade de ressocializar o menor. Os 

registros de revoltas acontecidas nestes locais denunciam a distância entre a 

proposta do ECA e a realidade. A determinação de locais exclusivos onde o menor 

seria distribuído conforme a idade, a compleição física e a infração parecem diluir-se 

na falta de condições e vontade política de encaminhar a questão de forma correta. 

É preciso ainda atentar para o fato de que, conforme as denúncias e registros 

oficiais e oficiosos, a periculosidade do menor não está necessariamente 

dependente destas variáveis formalmente consideradas. Ainda assim, a 

recomendação é que esta medida só deve ser aplicada em casos considerados de 

extrema gravidade quando não houver outra mais adequada que possa substituí-la.  

 
De acordo com o Sinase, as medidas em meio fechado – internação e 
semiliberdade, incluindo a internação provisória – são de responsabilidade 
do governo estadual. Já os programas de atendimento em meio aberto 
devem ser mantidos pelos governos municipais. Geralmente, os órgãos 
coordenadores das medidas socioeducativas são as secretarias de 
segurança ou de assistência/desenvolvimento social (BRASIL, 2009, p. 62).  

 

É importante considerar a possibilidade da remissão, tratada nos artigos 126, 

127 e 128, do ECA. A remissão é uma medida que permite a exclusão, suspensão 

ou extinção do processo, dependendo da instância em que ele se encontra, 
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considerando características de personalidade do adolescente e sua participação na 

infração (BRASIL, 2010x).   

As principais contradições e entraves na aplicação do Estatuto resultam dos 

conflitos típicos das sociedades de classe que não conseguem operacionalizar o 

princípio da igualdade previsto no conceito de cidadania. Do ponto de vista 

operacional observam-se as dificuldades típicas provocadas por arranjos políticos 

que dificultam a execução plena do estatuto e, por conseguinte, a criação de 

estruturas que façam a mediação entre os princípios e as práticas explicitadas no 

ECA. Outra questão que precisa ser considerada é o desconhecimento e a 

incompreensão por parte da sociedade da importância de sua função fiscalizadora 

no cumprimento da lei.  
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5 O SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (SINASE)  
 
 

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) nasce da 

necessidade de organizar, articular e construir um conjunto de orientações e 

procedimentos que orientem o enfrentamento da complexa questão da violência 

envolvendo crianças e adolescentes como autores e/ou vítimas de violação dos seus 

direitos quando submetidos á medidas socioeducativas.  

Produzido, 16 anos após a publicação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com a participação ampla da sociedade, o SINASE é uma proposta 

que consolida o processo democrático de compartilhamento de responsabilidades, 

contribuindo para definição de parâmetros e procedimentos que respeitem os 

direitos humanos, privilegiem a ética e orientem a ação pedagógica das medidas 

socioeducativas. 

 
O Sinase fortalece o ECA ao determinar diretrizes claras e específicas para 
a execução das medidas socioeducativas por parte das instituições e 
profissionais que atuam nesta área. Evita, assim, interpretações 
equivocadas de artigos do Estatuto que trazem informações, às vezes, 
pouco aprofundadas sobre a operacionalização dessas medidas 
(INSTITUTO LATINO-AMERICANO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 
PREVENÇÃO DO DELITO E TRATAMENTO DO DELINQÜENTE, 2010b).  

 

 

O documento compõe-se de nove capítulos com uma temática abrangente, 

porém direcionada ao fim que se destina. O seu marco situacional considera amplo 

conhecimento da realidade brasileira e suas desigualdades ao mesmo tempo em 

que ressalta a necessidade de atentar-se às mudanças paradigmáticas propostas 

pelo ECA e a urgência em oferecer políticas públicas e programas sociais que 

assegurem novas oportunidades a  crianças e adolescentes em conflito com a lei. 
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A sistematização do SINASE em nove capítulos foi importante porque 
abrangeu as principais necessidades e, porque não dizer, as medidas 
urgentes que precisavam ser estabelecidas para harmonizar o atendimento 
socioeducativo em todo o território nacional. O SINASE, sem dúvida 
alguma, é um importante instrumento jurídico-político que contribuiu para a 
concretização dos direitos dos adolescentes envolvidos com ato infracional. 
Tem a característica de um verdadeiro manual a ser seguido pelos 
operadores dos programas de atendimento, além de auxiliar os operadores 
do sistema de garantia de direitos – principalmente na proposição de 
políticas públicas e previsão orçamentária –, e o sistema de justiça. Ambos 
devem atuar em conjunto para romper com a lógica repressivo-punitiva que 
permeia os programas de atendimento socioeducativo (VERONESE; LIMA, 
2009, p. 40). 

 

 

5.1 INTEGRAÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS 

 

 

O sistema de proteção de direitos de crianças e adolescentes que implementa 

a Doutrina de Proteção integral traz implícito um conjunto de princípios e normas 

expressos em documentos oficiais que regem a política de atenção e a ação política 

no contexto da União, dos Estados e dos Municípios. Estas determinações devem 

ser executadas pelo poder executivo, legislativo e judiciário e acatadas pela 

sociedade. Implica ainda na integração de outros subsistemas que regem situações 

especificas e, neste caso, voltados para a atenção da criança e do adolescente. Este 

recorte – que não significa alienação ou desmembramento – permite uma melhor 

compreensão e ordenamento das questões peculiares das áreas específicas que 

compõem o sistema. É neste contexto que se insere a compreensão e atuação do 

SINASE. Assim sendo, o SINASE, integrado ao conjunto do sistema de garantias, 

está relacionado com o sistema de saúde, educação, assistência social, justiça e 

segurança.  
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Figura 1 – Sistema de Garantia de Direitos 
Fonte: Sell (2010) 

 
 

A articulação é o elemento fundamental para a concretização do sistema de 

garantias e para implementação e respeito dos direitos da criança e do 

adolescentes. 

Entre outras ações que podem favorecer o desenvolvimento da articulação 

destacam-se as seguintes: 

 
1) estimulo a pratica da intersetorialidade; 
2) campanhas conjuntas destinadas a sociedade em geral e aos 
profissionais da área, com vistas a concretização da Doutrina de Proteção 
Integral adotada pelo ECA; 
3) promoção de discussões, encontros, seminários (gerais e temáticos) 
conjuntos; 
4) respeito às competências e atribuições de cada ente federativo e de seus 
órgãos, 
evitando-se a sobreposição de ações; 
5) discussão e elaboração, com os demais setores do Poder Publico, para 
expedição de 
atos normativos que visem ao primoramento do sistema de atendimento; 
6) expedicão de resoluções conjuntas, disciplinando materias relacionadas 
a atenção a adolescentes inseridos no SINASE (BRASIL. Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos. Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, p. 23-24). 
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5.2 PRINCÍPIOS E MARCO LEGAL DO SINASE  
 

 

Com base nos trabalhos de Brasil (1988, 2010x), Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (2006) e Nações Unidas (2010a) relacionamos 

os princípios e marco legal do SINASE. São eles: 

 

a) respeito aos direitos humanos (liberdade, igualdade, solidariedade, 

justiça social, honestidade, paz, responsabilidade, respeito à diversidade cultural, 

religiosa, étnico-racial, ao gênero e dignidade humana). Estes direitos precisam ser 

conhecidos e exercitados na prática do atendimento socioeducativo reconhecendo a 

criança e o adolescente como indivíduos integrantes da sociedade e, portanto 

sujeitos aos mesmos direitos coletivos que propiciam uma vida decente e digna; 

b) responsabilidade solidária da família, sociedade e estado (artigo 227 

da Constituição Federal e o artigo 4o do ECA). Cada setor nas suas atribuições 

específicas e, todos juntos, integrados na proteção da família e na defesa do direito 

dos adolescentes sobretudo os que estão submetidos às medidas socioeducativas; 

c) adolescente como pessoa em situação peculiar de desenvolvimento 
sujeito de direitos e responsabilidades (artigo 227, § 3º, inciso V da Constituição 

Federal; e artigos 3º, 6º e 15º do ECA). As relações do adolescente no contexto 

social, cultural, econômico devem ocorrer num ambiente favorável à sua integração 

e desenvolvimento uma vez que esta fase do crescimento é fundamental para 

construção do eu e das relações com o mundo;  
d) prioridade absoluta para a criança e o adolescente (artigo 227 da 

Constituição Federal e artigo 4º do ECA). Ainda que o adolescente esteja numa 

situação de conflito com a lei, permanece o seu direito ao princípio da prioridade 

absoluta.Todos os seus direitos estão garantidos pelo ECA e cabe ao Estado, à 

sociedade e à família responsabilizar-se e cuidar especialmente dos que se 

encontram em situação de risco; 

e) legalidade: o princípio da legalidade deve ser respeitado em toda e 

qualquer circunstância no atendimento das medidas socioeducativas. Não se pode 

em nenhuma circunstância assumir posturas que contrariem a lei; 

f) respeito ao processo legal (artigos 227, § 3º, inciso IV da Constituição 

Federal, artigo 40 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e 
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artigos 108, 110 e 111 do ECA). O respeito ao processo legal implica na observação 

rigorosa dos direitos e garantias dos adolescentes previstos pela legislação 

competente; 

g) excepcionalidade, brevidade e respeito à condição peculiar de pessoa 
em desenvolvimento (ECA artigo 88, inciso V). O processo socioeducativo não 

pode ser aplicado numa condição de isolamento social. Portanto, as medidas de 

privação de liberdade só devem acontecer quando for imprescindível e sempre nos 

limites da lei Toda e qualquer situação deve estar atenta à brevidade, 

excepcionalidade e respeito à condição de pessoa em desenvolvimento; 

h) incolumidade, integridade física e segurança (artigos 124 e 125 do 

ECA). O Poder Público tem a responsabilidade de adotar as medidas para que as 

garantias acima sejam respeitadas. Estas garantias implicam em várias 

determinações e práticas. Entre outras, o direito às condições adequadas de 

alojamento, acessibilidade, habiltabilidade, higiene, salubridade, alimentação, 

segurança e tranqüilidade para participar do trabalho socioeducativo; 

i) respeito à capacidade do adolescente de cumprir a medida (artigos 100, 

112, § 1º, e 112, § 3º, do ECA). O tratamento é sempre individualizado. Deve ser 

adequado à infração e também às condições do adolescente infrator. Precisam ser 

consideradas e respeitadas as suas necessidades sociais, pedagógicas e a sua 

condição psicológica. Compreender que o horizonte é sempre o seu 

desenvolvimento como pessoa; 

j) incompletude institucional, caracterizada pela utilização do máximo 
possível de serviços na comunidade, responsabilizando as políticas setoriais 
no atendimento aos adolescentes (artigo 86 do ECA). Este princípio reforça a 

articulação das ações no âmbito governamental e não governamental, priorizando a 

integração das políticas e programas visando o melhor atendimento na execução 

das medidas socioeducativas. É fundamental considerar sempre a inclusão e a 

participação do adolescente no conjunto de ações oferecidas para toda a sociedade 

excluindo assim as possibilidades do isolamento durante a execução das medidas 

socioeducativas; 

l) garantia de atendimento especializado para adolescentes com 
deficiência (artigo 227, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal). As 

peculiaridades de cada um devem ser respeitadas e o tratamento precisa adequar-

se sem colocá-lo em situação de risco e sem expor suas limitações; 
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m) municipalização do atendimento (artigo 88, inciso I do ECA). Neste 

caso, o conceito de municipalização não diz respeito à divisão política e 

administrativa nem aos limites geográficos, mas a compreensão de que o 

atendimento precisa ser próximo à sua família e à sua comunidade. Mais uma vez, a 

questão da inclusão e da manutenção das relações sociais é reforçada nos 

princípios do SINASE;  
n) descentralização político-administrativa mediante a criação e a 

manutenção de programas específicos (artigos 204, inc. I, da Constituição 

Federal e 88, inc. II, do ECA). A descentralização política implica em que cada 

instância tem sua próprias atribuições e responsabilidades e, portanto, não 

necessitam da autorização dos demais  para tomar suas decisões. A 

descentralização administrativa implica no modo como são implementadas e 

administradas as políticas públicas, ou seja, o modelo que o Poder Público define 

para a execução das suas políticas. Isto pode ocorrer de forma centralizada quando 

as atribuições são executadas por órgãos da administração direta e 

descentralizadas quando exercidas em parceria com organizações não 

governamentais sempre em consonância com as determinações legais; 

o) gestão democrática e participativa na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis (Constituição Federal artigo 204, II). 

Participação dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos 

Tutelares. Transparência na gestão participativa e c0ontato com a sociedade civil 

organizada e com a comunidade; 

p) co-responsabilidade no financiamento do atendimento às medidas 
socioeducativas (artigo 227 da Constituição Federal e artigo 4° do ECA). Prioriza a 

criança e o adolescente e, por conseguinte, a destinação de recursos públicos 

reiterando a responsabilidade da União, Estados e Municípios na alocação e dos 

recursos; 

q) mobilização da opinião pública no sentido da indispensável 
participação dos diversos segmentos da sociedade (ECA art. 88, VI). 

Responsabilidade coletiva na inclusão dos adolescentes. Participação especial dos 

meios de comunicação social através de uma postura ética e construtiva que 

considere o adolescente submetido a medidas socioeducativas como sujeito de 

direitos evitando tratamento preconceituoso e discriminador. 
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5.3 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SINASE 

 

 

O SINASE organiza-se no âmbito das esferas da União, dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios. As três esferas têm competências comuns e competências 

específicas inscritas na Constituição Federal, no ECA, na Lei nº 8.242/91 (que cria o 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), Lei nº 10.683/03 (que 

dispõe sobre a organização da Presidência da Republica e dos Ministérios, alocando 

na Secretaria Especial  dos Direitos Humanos a Subsecretaria de Promoção dos 

Direitos da Criança e do Adolescente), entre outras. 

A composição do SINASE compreende um conjunto de órgãos que compõem 

um sistema integrado: 

 

a) órgãos deliberativos: compostos pelos Conselhos de Direitos da Criança 

e do Adolescente, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

com atribuições específicas conforme a sua área de atuação; 

b) órgãos gestores e executores da política sócioeducativa: responsável, 

em cada nível federativo, pela coordenação do sistema socioeducativo envolvendo 

políticas, planos, programas e ações. São vinculados diretamente á administração 

pública; 

c) entidades de atendimento: responsáveis pelo funcionamento das 

unidades de atendimento (instalação, manutenção, recursos humanos, recursos 

financeiros e recursos materiais); 

d) órgãos de controle: distribuídos em todos os níveis federativos, garantem 

a eficiência das ações. Os órgãos de controle podem ser internos (atuação no 

âmbito da própria administração sobre os seus serviços diretos e indiretos) e 

externos (sociedade, Poder Legislativos e Poder Judiciário). No nível da união, os 

órgãos de controle são: CONANDA, Controladoria Geral da União, Congresso 

Nacional, Tribunal de Contas da União, Ministério Público e Poder Judiciário. No 

Estado são: CEDCA, Órgãos de controle interno a Administração Estadual; Poder 

Legislativo Estadual; Tribunal de Contas do Estado; Ministério Público; Poder 

Judiciário e Conselho Tutelar. No município são: CMDCA, Órgãos de controle 

interno à Administração Municipal, Poder Legislativo Municipal, Tribunal ou 
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Conselho de Contas do Município, Ministério Público; Poder Judiciário e Conselho 

Tutelar; 

e) financiamento: custeado pela Seguridade Social e ainda por recursos 

vindos da União, Estados e Municípios e de contribuições previstas por lei e 

conforme as normas e procedimentos explícitas no documento do SINASE. 

 

A proposta de gestão do SINASE demanda compromisso coletivo, 

transparência, participação e responsabilidade compartilhada. Toda a equipe age de 

forma articulada e mediada por um colegiado responsável pela integração do grupo 

nos processos de planejamento, execução e avaliação das metas e das ações da 

sua unidade. A relação com a comunidade externa, a formação de equipes 

multidisciplinares, as estratégias de trabalho, o projeto pedagógico e todas as rotinas 

da unidade devem ser discutidas em comum com o grupo. 

É fundamental que a gestão pedagógica não perca de vista que o conjunto de 

ações deve ter como objetivo maior a formação do adolescente e sua inclusão 

social, ou seja, o horizonte é a cidadania e em função desta finalidade as ações 

devem ser desenvolvidas e, sobretudo compreendidas. As diretrizes pedagógicas 

que orientam as medidas socioeducativas devem privilegiar a formação da cidadania 

em vez do caráter sancionatório das medidas. Assim sendo, a participação do 

adolescente e a sua crítica ás ações aplicadas podem não apenas ajudá-lo no 

exercício da crítica, mas, sobretudo responsabilizá-lo pelo coletivo melhorando as 

relações entre eles e os educadores. Compreensão, respeito e disciplina são 

elementos que contribuem para um trabalho mais produtivo e com melhores 

resultados. Trazer para o contexto da unidade, a participação das famílias e da 

comunidade é um passo adiante na ressocialização. A ação socioeducativa incide 

sobre a formação do adolescente e, como tal, exerce influências sobre a sua vida. 

Neste sentido, compreender o adolescente como uma individualidade com seus 

problemas, sonhos, dificuldades e possibilidades é matriz de um trabalho mais 

direcionado e de mais valorização do adolescente. O Plano Individual de 

Atendimento (PIA) é uma ferramenta de acompanhamento que pode ajudar no 

desenvolvimento de cada um respeitando suas particularidades. O PIA permite um 

diagnóstico amplo (jurídico, saúde, psicológico, social e pedagógico que vai nortear 

a ação educativa durante a permanência na unidade bem somo subsidiar outras 

ações em casos específicos.  
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Recursos humanos adequados, qualificados e constantemente reciclados são 

fundamentais para que se desenvolvam estratégias inovadoras e de resultados 

favoráveis.   

A ação socieducativa está estruturada por vários eixos estratégicos. São eles: 

a) eixo suporte institucional e pedagógico; 

b) eixo diversidade ético-racial e de gênero; 

c) eixo educação; 

d) eixo esporte, cultura e lazer; 

e) eixo saúde; 

f) eixo abordagem familiar e comunitária. 

 

Para melhor cumprir as atividades, faz-se necessário uma ambiente favorável, 

adequado ao previsto no projeto pedagógico. Isto implica em espaço físico e infra-

estrutura adequada, condições de higiene e habitação. O SINASE prevê parâmetros 

de construção e arquitetura para que as unidades possam melhor atender às suas 

demandas e rotinas. 

A composição de alianças e parcerias são estratégias indispensáveis para 

inclusão do adolescente. Daí, a importância da articulação constante com a 

sociedade no sentido de se manter como integrante ativo do conjunto dos processos 

que pautam o cotidiano. 

Para garantir uma gestão equilibrada, transparente e dinâmica, o SINASE 

prevê a atuação dinâmica dos Conselhos de Direitos e Fundos de Financiamento. 

Os conselhos têm atribuições objetivas e explíticas. Entre outras, planejamento, 

articulação, negociação, transparência, critérios claros, aplicação de recursos, 

produção e divulgação de informações. As dinâmicas de implantação, 

monitoramento e avaliação precisam ser considerar indicadores de natureza 

quantitativa e qualitativa adequados de forma a responder as exigências previstas 

pelo SINASE observando-se, entretanto as limitações e peculiaridades do contexto 

onde está inserido. As informações produzidas e devidamente sistematizadas 

devem contribuir para reflexões e alterações necessárias.  

O documento do SINASE prevê ainda os estudos de caso de programas 

socioeducativos como uma metodologia adequada para diagnóstico, 

aprofundamento e reflexão das problemáticas que envolve o cotidiano da aplicação 

das medidas socioeducativas. É neste contexto que o nosso trabalho se insere.  
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6 MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS E SISTEMAS DE GARANTIA 
 

 

A Constituição Federal de 1988 atribui ao Estado, à família e à sociedade a 

construção e acompanhamento do Sistema de Garantias dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (BRASIL, 1988). Esta orientação traz implícita que a proteção e/ou 

garantia social a estes direitos deve ser organizada de forma descentralizada e com 

a participação da sociedade. Assim sendo, a política de atendimento precisa ser 

pautada na articulação de ações comuns ao poder público e à sociedade civil 

organizada. As ações, portanto, pressupõem a cooperação e a distribuição das 

competências entre todos os níveis da federação. Neste contexto, o município torna-

se um ambiente fundamental na organização compartilhada da rede de serviços 

vinculada ao sistema de proteção. Para facilitar a distribuição das responsabilidades 

foram criados órgãos e conselhos que constituem o Sistema de Garantias. São eles: 

Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares, 

Delegacias Especializadas, Defensorias Públicas, Varas e Promotorias 

especializadas e ainda os Centros de Defesa da Criança. 

 
As Varas da Infância e Juventude estão presentes nos 27 estados da 
federação. Estas varas contam com juízes especializados na área da 
infância e adolescência que, em conjunto com uma equipe técnica, realizam 
estudos e pesquisas, acompanham o cumprimento das leis e das medidas 
de proteção, promovem o entrosamento dos serviços do juizado com os 
Conselhos Tutelares e acompanham a execução das medidas 
socioeducativas (INSTITUTO LATINO-AMERICANO DAS NAÇÕES 
UNIDAS PARA A PREVENÇÃO DO DELITO E TRATAMENTO DO 
DELINQUENTE, 2010b). 

 

 

Nas cidades menores do interior, as delegacias, varas e promotorias não são 

especializadas, mas devem guiar-se pelas diretrizes do sistema de prioridade na 

questão da criança e do adolescente. 

A implementação deste conjunto de disposições e órgãos começaram a existir 

formalmente a partir da aprovação do ECA.  
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Entre os grandes desafios do ECA, salientamos alguns aspectos 

fundamentais:  

 

a) a operacionalização das suas determinações no conjunto dos estados 

brasileiros; 

b) a fiscalização, acompanhamento e avaliação da implementação das suas 

propostas; 

c) o envolvimento direto de municípios sem tradição, preparo e recursos para 

lidar com situações até então desconhecidas; 

d) dificuldades em produzir dados e informações sistematizadas sobre a 

criança e o adolescente que possam subsidiar as Políticas Públicas e demais 

estudos sobre o tema.  

 

O Mapeamento da Situação das Unidades de Execução de Medidas 

Socioeducativas de Privação de Liberdade ao Adolescente em Conflito com a Lei, 

realizada conjuntamente pelo Ipea e pelo Departamento da Criança e do 

Adolescente (DCA), da Secretaria dos Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, 

no último semestre de 2002 pode ser considerado como o documento base a partir 

do qual passou-se a realizar sistematicamente a atualização dos dados sobre a 

questão (SILVA; GUERESI, 2003).  
Entre outros dados que o mapeamento nos revela, registram-se que os 

adolescentes, de 12 a 18 anos, no período da pesquisa correspondem a 15% dos 

habitantes do Brasil e que sua distribuição é semelhante à população em geral. A 

região Nordeste concentra 32% dos jovens sendo a segunda região com maior 

concentração de jovens no Brasil. Na questão da educação, observa-se um avanço 

das mulheres na escolaridade. No que diz respeito à relação trabalho X escola, 

observa-se que a maior parte (66%) dos jovens nesta faixa etária apenas estudam, 

17,5% estuda e trabalha, 7,5% apenas trabalham e 9% não estuda nem trabalha. O 

percentual destes que não exercem nenhuma atividade formal compreende mais de 

dois milhões de jovens desvinculados dos processos convencionais de inclusão 

social através do trabalho e/ou da escola.  Neste grupo, 70% estão em idade de 16 a 

18 anos e a maioria é do sexo feminino.  

Em relação à privação de liberdade, com base no estudo do IPEA, Silva e 

Gueresi afirmam: 
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Entre os meses de setembro e outubro de 2002, o número de meninos e 
meninas em todo o país que se encontravam privados de liberdade por 
terem praticado atos infracionais era de 9.555, ou seja, menos de 10 mil 
adolescentes. 
Vale afirmar, à primeira vista, o quanto esse número é pequeno comparado 
ao espaço concedido pela mídia aos delitos juvenis. Torna-se ainda menor 
quando confrontado com o tamanho da população de adolescentes de 12 a 
21 anos no país como um todo. No Brasil, para cada grupo de 10 mil 
adolescentes, existem apenas três (2,88) jovens privados de liberdade, ou 
seja, cumprindo medida socioeducativa em uma das 190 instituições 
disponíveis no país para esta finalidade (SILVA; GUERESI, 2003, p. 16). 

 

 

A pesquisa de Silva e Gueresi (2003) sugere ainda que a média de cada 

estado do Nordeste é inferior à média nacional de adolescentes privados de 

liberdade.  

No que se refere à situação das unidades de internação no Brasil, o estudo do 

IPEA apresenta a seguinte conclusão: 

 
No que se refere ao “ambiente físico” das unidades, 71% não são 
consideradas adequadas às necessidades da proposta pedagógica. As 
inadequações variam desde a inexistência de espaços para atividades 
esportivas e de convivência até as péssimas condições de manutenção e 
limpeza. Ainda é preciso salientar que, entre aquelas consideradas 
adequadas, algumas são mais para a manutenção da segurança do que 
para o desenvolvimento de uma proposta verdadeiramente socioeducativa, 
visto que muitas unidades mantêm características tipicamente prisionais. 
Além disso, muitas unidades, em que pese a posse de equipamentos para 
atividades coletivas, não os utilizam (SILVA; GUERESI, 2003, p. 60). 

 

 

Além destas informações, o trabalho do IPEA aprofunda o diagnóstico 

apontando ações e atividades que contribuem para a compreensão da aplicação das 

proposições do ECA, dos problemas e contradições impostos pelo cotidiano na 

relação entre o adolescente e a aplicação das medidas socioeducativas.  

Em virtude dos problemas freqüentes das medidas em meio fechado, entre 

eles, a questão de custos, o SINASE passou a estimular o uso das medidas 

socioeducativas em meio aberto, deixando a privação para casos mais complexos e 

por um período de tempo reduzido.  

Promover a garantia dos direitos humanos – educação, esporte, saúde, lazer, 

convivência com a família, entre outros – independente de meio aberto ou fechado é 

o propósito maior do ECA. A tradição brasileira da internação propiciou, ao longo 

dos anos, a compreensão do internamento como privação não apenas da liberdade 
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mas dos direitos fundamentais. Ultrapassar essa cultura oferecendo uma nova 

realidade nas unidades de internação adequando-as aos novos conceitos previstos 

no ECA tem sido um grande desafio. 

Em 2006, foi realizado um novo e mais amplo Levantamento Nacional do 

Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei atualizando as 

informações dos levantamentos anteriores sobre as unidades de internação, 

internação provisória e semi-liberdade existentes no país com dados enviados pelos 

gestores de todos os estados (BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. 

Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Programa de 

Implantação do SINASE, 2008).  

 
Em 2006, o número total de internos no sistema socioeducativo de meio 
fechado no Brasil é de 15.426 adolescentes, sendo a maioria (10.446) na 
internação, seguidos da internação provisória (3.446) e da semiliberdade 
(1.234). Observa-se um aumento expressivo na taxa de crescimento da 
lotação do meio fechado no país entre os anos de 2002-2006, 
correspondendo a 28% - muito embora 18 estados apresentaram uma 
média superior (BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. 
Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Programa de Implantação do SINASE, [2006], p. 2, grifo do autor).  

 

 

Entre outros dados da pesquisa, observamos que 96% dos que cumprem 

medida em meio fechado é do sexo masculino e que entre 2002-2006 tiveram um 

aumento significativo de 29%. Enquanto isso, o decréscimo feminino foi da ordem de 

0,5%.  

 
Do ponto de vista regional, destacam-se nos extremos o Centro-Oeste 
(4,78% de meninas) e o Sul (2,55% do sexo feminino). No âmbito estadual, 
o AP (98,54%) e o RS (98,47%) apresentam a maior participação masculina 
no total, enquanto RO (10,2%) e MS (8,98%) apresentam a maior 
participação feminina. No caso específico da internação, Piauí (14,29% de 
meninas) e RS (98,47% de meninos) são os casos extremos de alta e baixa 
participação feminina no total (BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos. Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Programa de Implantação do SINASE, [2006], p. 7). 
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Gráfico 1 – Adolescentes Inseridos em Medidas Sócio-educativas no Brasil por Gênero–
2002. 
Fonte: BRASIL. Ministério da Justiça, 2002 (apud INSTITUTO LATINO-AMERICANO DAS 
NAÇÕES UNIDAS PARA A PREVENÇÃO DO DELITO E TRAMENTO DO DELINQUENTE, 
2011). 
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Gráfico 2 – Adolescentes em Conflito com a Lei Cumprindo Medida de Internação  
segundo o Sexo e a Região–2006. 
Fonte: BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Secretaria Nacional de  
Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (2011, p. 8). 

 

 

Em 2006, o total de unidades em meio fechado é de 366 sendo que cerca de 

70% são adequados às exigências do SINASE. Apesar do aumento do número de 

vagas, ainda há um déficit de cerca de 3.400 vagas. A média nacional de 

funcionários por adolescentes em meio fechado é de 1,2, mas a distribuição por 

estado é bastante desigual. O levantamento de 2006 é a base da pauta dos demais 

levantamentos realizados posteriormente. Rico em detalhes, a análise comparativa 

com os anos anteriores permite observar a evolução das medidas propostas pelo 

SINASE e o perfil de cada região e estado no conjunto das informações nacionais. 

Os resultados podem subsidiar as políticas públicas, a aplicação de recursos, a 

realização de convênios e o apoio técnico necessário para a condução satisfatória 

dos processos de aplicação das medidas socioeducativas. 

Em 2007, a Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do 

Adolescente realizou um levantamento que registrou, naquele ano, cerca de 60 mil 

adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (BRASIL. Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos. Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. Programa de Implantação do SINASE, 2008). Entre estes, 26,6% 
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recebiam atendimento em meio fechado e, destes, 71% estava em regime de 

internação (TEMAS..., 2010).  

Observa-se, portanto que a grande maioria cumpre as medidas em meio 

aberto. Ainda assim, segundo o trabalho, a comparação com dados de 1996 registra 

um aumento significativo de jovens atendidos em restrição de liberdade. Em 1996, 

eram cerca de 4 mil e em 2007 passa a ser de 11.400 jovens. A pesquisa aponta 

que das 318 unidades de internação existentes no Brasil, apenas 41 são 

compatíveis com os padrões arquitetônicos adequados às propostas do SINASE no 

que diz respeito ao atendimento de qualidade considerando os itens de conforto, 

segurança e humanização de espaços (TEMAS..., 2010). 

O levantamento realizado em 2008 mostra um crescimento no total de 

internos no meio fechado da ordem de 2,17% em relação a 2007 (BRASIL. 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Subsecretaria de Promoção dos Direitos 

da Criança e do Adolescente. Programa de Implantação do SINASE, 2008). 

 
A medida de internação apresenta um pequeno aumento de 1.255 
adolescentes de 2006 a 2008. Neste caso e pela variação menor de 2007-
2008 (281) deve merecer maior atenção para uma investigação sobre o 
tempo médio de permanência no cumprimento desta medida. A hipótese é 
este tempo está aumentando em função dos diversos apelos sociais de 
recrudescimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL. 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Subsecretaria de Promoção dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. Programa de Implantação do 
SINASE, 2008, p. 4). 

 

 

Os dados levantados mostram ainda que aumentou o número de 

adolescentes cumprindo a medida em semiliberdade. A média nacional dos 

adolescentes que cumprem em meio fechado, registra 95% do sexo masculino. 

Entre 2006 e 2008, a população feminina na mesma condição de regime 

fechado teve acréscimo de apenas 1% (BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos. Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Programa de Implantação do SINASE, 2010).  

O Levantamento Nacional do Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em 

Conflito com a Lei, do ano 2009, foi realizado com a participação direta dos gestores 

estaduais através de correspondência eletrônica (BRASIL. Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos. Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. Programa de Implantação do SINASE, 2010). A sistematização e 
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análise dos dados consideraram as tabelas resultantes dos levantamentos do ano 

2006, 2007 e 2008 de forma que o novo documento permitiu a análise das 

tendências e da evolução da aplicação das medidas.  

 

 
Quadro 1 – Levantamento Nacional do Atendimento Socioeducativo do Adolescente em 
Conflito com a Lei–2009. 
Fonte: BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (2011, p. 2). 
 

 

Conforme os dados levantados, no ano 2009, existiam 16.940 adolescentes, 

de ambos os sexos, sob medidas socioeducativas, sendo 11.901 em regime de 

internato, 3.471 em internação provisória e 1.558 em regime de semiliberdade. Os 

resultados indicam uma redução da taxa de internação que vem caindo anualmente. 

De 2006 a 2007 é da ordem de 7,18%, de 2007 a 2008 cai para 2,1%, chegando a 

2008 a 2009 ao índice de 0,43% (BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos 
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Humanos. Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Programa de Implantação do SINASE, 2010). Entretanto, o decréscimo não é 

homogêneo para todos os estados, em alguns a taxa de internamento cresceu 

significativamente.  

 

 
 

Gráfico 3 – Evolução das Internações no Sistema Socioeducativo no Brasil. 
Fonte: BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (2011, p. 3). 

 

 

No Piauí, entre 2008-2009, a taxa de crescimento da internação aumenta 

17,07%, decresce a internação provisória e cresce a semiliberdade 25% (BRASIL. 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Subsecretaria de Promoção dos Direitos 

da Criança e do Adolescente. Programa de Implantação do SINASE, 2010). No 

ranking nacional de internação e internação provisória, o Piauí ocupa a 

antepenúltima posição no conjunto de todos os estados. Prevalece o sexo masculino 

entre os adolescentes que cumprem medidas em internação e internação provisória 

(96%). 

Analisando a relação entre o quantitativo de vagas de privação total de 

liberdade oferecida pelos sistemas socioeducativos e a quantidade de adolescentes 

internos, a pesquisa mostra que a superlotação é mais pronunciada nas regiões 

Nordeste (63%) e Sul (51,7%). Quanto mais adequado for à lotação em relação aos 

espaços da unidade, melhores serão aplicadas às medidas, sobretudo considerando 
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a qualidade do atendimento e seu caráter pedagógico. A pesquisa aponta ainda 

detalhes nas análises comparativas e detecta pontos problemáticos que necessitam 

uma atenção especial para melhor cumprir as medidas previstas pelo SINASE 

(BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Subsecretaria de Promoção 

dos Direitos da Criança e do Adolescente. Programa de Implantação do SINASE, 

2010). 

 

 

6.1 ESTRATÉGIAS E AÇÕES PARA O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO 

ESTADO DO PIAUÍ 

 

 

Antes de 2003, o órgão que cuidava da Assistência Social no estado do  Piauí 

configurava-se como uma estrutura organizacional diretamente vinculada ao 

gabinete do governador. A esta cabia prestar assistência aos municípios no que diz 

respeito às questões vinculadas à Política de Assistência Social.  

Em 9 de junho de 2003 foi criada, através da Lei Complementar n° 28, a 

Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC) como órgão do governo 

responsável pela gestão estadual da Política de Assistência Social conforme as 

diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS) (PIAUÍ. Secretaria de Assistência Social e Cidadania, 

[2006a]).  

A SASC tem como atribuição prestar assistência aos municípios na 

implantação dos sistemas socioeducativos compreendendo as políticas, programas 

e todo o conjunto de ações vinculadas ao atendimento de adolescentes em conflito 

com a lei. A Unidade de Atendimento Socioeducativo, (UASE) vinculada à SASC, 

realiza junto aos municípios um trabalho de esclarecimento das diretrizes, princípios 

e procedimentos que devem ser adotados junto ao adolescente em atendimento. 

Composto por cinco diretorias com atribuições voltadas para a assistência 

social de uma maneira geral, a SASC tem uma diretoria específica para atuar no 

campo das medidas socioeducativas. A Diretoria de Unidade de Atendimento 

Sócioeducativo (DUASE) tem as seguintes atribuições: 
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a) execução das medidas sócio – educativas de internação; 

b) acompanhamento e monitoramento da implantação do Sistema Nacional 

de Atendimento Sócio-educativo (SINASE) no estado; 

c) implementação, acompanhamento e monitoramento do Sistema Integrado 

no Estado (SIPIA); 

d) acompanhamento e monitoramento da implantação da municipalização das 

medidas de meio aberto no estado; 

e) acompanhamento e monitoramento do programa de egressos no Estado.  

 

A Unidade de Atendimento Socioeducativo (UASE) produz o material 

informativo2 para dar suporte às atividades na operacionalização do sistema 

socioeducativo desde as orientações para implantação dos programas nos 

municípios até as atribuições de cada setor envolvido no processo (PIAUI. 

Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Unidade de Atendimento 

Socioeducativo, [2006a?, 2006b?, 2006c?, 2006d?, 2006e?, 2006f?]). 
O trabalho da SASC foca, sobretudo a descentralização das medidas através 

da municipalização do atendimento. O trabalho é integrado à rede de proteção à 

criança e aos adolescentes incluindo prefeituras, Ministério Público, Defensoria 

Pública, Juizados, Associação de Moradores, Polícia Militar, Igreja, Conselhos dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares. O objetivo maior do 

SASC é oferecer ao adolescente acesso à saúde, educação, profissionalização, 

cultura, esporte, lazer e orientação religiosa. Os primeiros municípios que aplicaram 

o sistema socioeducativo em meio aberto foram Teresina, Picos, Parnaíba, Floriano 

e Piripiri. 

O estado desenvolve ainda outros programas de promoção social que, em 

algum momento, dão suporte às atividades desenvolvidas pelo sistema 

socioeducativo, seja de maneira direta e/ou indireta. São programas de inclusão 

produtiva, de profissionalização assim como programas de atenção à família e à 

sociedade cujo objetivo é ampliar a capacidade de proteção social básica e 

                                                 
2 São vários folhetos impressos em material de qualidade que devem ser utilizados na divulgação e 
nos treinamentos realizados. De caráter explicativo, alguns são manuais de procedimentos que 
orientam a família, os adolescentes e os técnicos envolvidos no processo trazendo inclusive 
instruções sobre o material de rotina nos centros de atendimento. Parte deste material promocional 
está disponível no site http://www.sasc.pi.gov.br/. 
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prevenção de riscos. Estes programas são federais e/ou estaduais e atendem 

principalmente aos que estão em situação de vulnerabilidade.  

Alguns programas são utilizados diretamente nas unidades onde estão os 

menores submetidos aos processos de reeducação. Com um espectro de atividades 

que vão desde o apoio religioso à formação profissional, os centros de reeducação 

são centros educacionais que oferecem apoio aos menores infratores que já estão 

sentenciados e cumprem pena nos estabelecimentos do estado criados com esta 

finalidade. As atividades de proteção social de alta e média complexidade podem 

também ser desenvolvidas com a parceria de outras instituições.   

Em 2008, o SASC, através da UASE, realizou um amplo diagnóstico 

socioeconômico dos adolescentes atendidos pelas medidas socioeducativas no 

estado do Piauí. A pesquisa teve como objetivo conhecer a realidade e subsidiar a 

elaboração e execução de políticas públicas para o setor.  

 
O documento está dividido em cinco partes. A primeira parte aborda as 
medidas socioeducativas, e descreve a aplicação de cada uma delas. A 
segunda, fala sobre o marco legal do sistema socioeducativo. A terceira 
parte dispõe sobre os princípios norteadores do atendimento 
socioeducativo. A quarta parte apresenta a realidade institucional do 
atendimento socioeducativo no Estado do Piauí. E, finalmente, a quinta 
parte descreve o perfil do adolescente atendido pelas medidas 
socioeducativas, no Estado do Piauí (PIAUÍ. Secretaria da Assistência 
Social e Cidadania. Unidade de Atendimento Sócioeducativo, 2008, p. 11).  

 

 

Segundo os resultados da pesquisa, cuja coleta de dados foi realizada em 

maio de 2008, na ocasião, o Piauí contava com dez unidades de atendimento 

socioeducativo, sendo três centros de atendimento inicial (Complexo de Defesa da 

Cidadania–CDC), dois centros educacionais de internação, masculino (CEM) e 

feminino (CEF), um centro de internação provisória (CEIP), uma unidade de 

semiliberdade e três unidades para Prestação de Serviço à comunidade (PSC) e 

Liberdade Assistida (LA).  

Os CDC’s têm uma capacidade limitada. O de Teresina para abrigar 35 

adolescentes, Parnaíba para 15 e Picos para 12. Cabe ao CDC o atendimento inicial 

do adolescente em conflito com a lei. As medidas de internação provisória, 

internação e semiliberdade funcionam apenas na capital através de quatro centros: 

CEM (masculino) com capacidade para 60 adolescentes, o CEF (feminino) para oito, 

o CEIP para 22 e a semiliberdade para vinte (PIAUÍ. Secretaria da Assistência Social 
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e Cidadania. Unidade de Atendimento Sócioeducativo, 2008). Nas unidades para 

atendimento em meio fechado há um relativo equilíbrio entre a capacidade e a 

população atendida. Nas unidades para atendimento em meio aberto há um déficit 

significativo de vagas. 

Para atendimento às medidas socioeducativas em meio aberto, Teresina 

conta também com uma unidade vinculada à Arquidiocese através da Pastoral do 

Menor, com capacidade para 100 adolescentes, em parceria com o SASC e o 

Ministério da Justiça.  

Conforme registram os dados da pesquisa, para atendimento ao cumprimento 

das medidas socioeducativas3, o estado do Piauí contava com 32 técnicos 

distribuídos entre assistentes sociais, psicólogos e pedagogos e um total de 168 

socioeducadores (PIAUI. Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Unidade de 

Atendimento Socioeducativo, [2006a?]). 

 

 

Unidade 2004 2005 2006 2007 Jan a Maio2008 

CDC de Teresina 2.950 1.860 1.025 834 357 

CDC de Parnaíba 609 302 565 439 34 

CDC de Picos - - - 57 25 

Internação Masculina 85 122 89 124 47 

Internação Feminina 17 08 20 08 08 

Internação Provisória 160 222 205 168 29 

LA* 68 43 36 38 13 

PSC* 72 48 67 21 09 

Semiliberdade 16 17 24 15 07 

TOTAL 3.977 2.622 2.032 1.704 529 
 

*Esses dados são referentes apenas aos programas em meio aberto executados 
em Teresina pelo Estado 
 
Quadro 2 – Fluxo de Entrada de Adolescentes nas Unidades de Atendimento 
Sócioeducativo no Estado do Piauí 2004–Maio 2008. 
Fonte: PIAUI. Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Unidade de Atendimento 
Socioeducativo ([2006a?], p. 26). 

 

 

                                                 
3 A pesquisa não esclarece a distribuição de pessoal de apoio de acordo com a situação em meio 
aberto ou fechado.  
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*Esses dados são referentes apenas aos programas em meio aberto  
executados em Teresina pelo Estado 
 
Quadro 3 – Quadro de Pessoal nas Unidades de Atendimento  
Socioeducativas. 
Fonte: PIAUI. Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Unidade de Atendimento 
Socioeducativo ([2006a?], p. 28). 
 

 

De acordo com os resultados apresentados na caracterização do perfil sócio-

econômico, selecionamos da pesquisa algumas informações a seguir discriminadas 

(PIAUI. Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Unidade de Atendimento 

Socioeducativo, [2006a?]).  

 

a) os percentuais mais altos de adolescentes inseridos nas medidas sócio 

educativas estavam na faixa de 18-19 anos (43,8%), 16 e 17 anos (36,82%), 

decrescendo nas faixas de 14 e 15 anos (8,45) e 20 e 21 anos de idade (10,14%); 

b) a maioria dos adolescentes em conflito com a lei são do sexo masculino 

(91,22%) sendo o restante feminino; 

c) a maioria (79%) cumpria a medida pela primeira vez. 6% eram usuários de 

drogas; 

d) entre os que cometeram ato infracional, 62% não trabalhavam e 34% 

estavam trabalhando no período; 

e) 21% estavam em medida de internação, 17% em Liberdade Assistida, 8% 

em Prestação de Serviços à Comunidade e 9% em semiliberdade. A permanência 

sob as medidas era por um período de seis meses (36%), 11% de 7 a 12 meses, 

21% entre 13 e 14 meses e 31% entre 25 e 36 meses; 

Unidades de Atendimento Técnicos Socioeducadores 

CDC de Teresina 08 23 

CDC de Parnaíba 02 11 

CDC de Picos 03 10 

Internação Provisória 05 35 

Internação Masculina 06 51 

Internação Feminina 03 15 

LA/PSC* 02 07 

TOTAL 32 168 
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f) 91% eram solteiros, 11% eram casados e 8% viviam em união estável. 13% 

já tinham filhos; 

g) 57,43% residiam somente com a mãe, 17,91% com os pais, 12,50% com 

os avós, 4,39% somente com o pai e 7,78% com outros parentes; 

h) 42,91% pertenciam a famílias com renda familiar inferior a um salário 

mínimo, 32,09 com mais de um salário mínimo e 18,24 com um salário mínimo; 

i) 62% tinham apenas o ensino fundamental menor, 29% o ensino 

fundamental maior, 6% ensino médio e 3% não especificados. 50% estavam 

estudando quando cometeram o ato infracional.  

 

O conjunto de dados da pesquisa ratifica as tendências verificadas em 

estudos de maior amplitude. Sobretudo chama a atenção para a importância de 

políticas sociais mais amplas, demanda uma atenção redobrada com a necessidade 

de melhorar a condição de vida das famílias (PIAUI. Secretaria de Assistência Social 

e Cidadania. Unidade de Atendimento Socioeducativo, [2006a?]). 

Em pesquisa realizada pela UNICEF com adolescentes brasileiros de todas 

as regiões e níveis de renda, 85% dos entrevistados apontaram a família como 

principal responsável pela sua segurança e bem estar. A seguir vieram a escola 

(40%), a igreja (24%), a comunidade (23%), o governo (20%), a polícia (16%) e os 

partidos políticos (5%). A família, embora com todos os problemas, é efetivamente o 

meio por excelência que oferece segurança e a sua desestruturação tem uma 

relação direta com os problemas que mais afligem os jovens: drogas, violência, 

desilusões, entre outros problemas capazes de levar os jovens a situações 

problemáticas de maior gravidade (UNICEF, 2002).  

 
Assim, a informação de que os adolescentes viviam com a família na época 
em que praticaram o delito, conjugada à importância que os adolescentes 
concedem à qualidade do vínculo familiar, sugere que o adolescente em 
conflito com a lei pode não desfrutar um vínculo familiar saudável, sendo 
esta conclusão uma valiosa contribuição do mapeamento para a elaboração 
de políticas públicas voltadas para promover a garantia de direitos a 
crianças e adolescentes. Emerge dessa condição a importância da criação 
de políticas públicas voltadas para o núcleo familiar básico e não mais para 
a criança como um indivíduo isolado (UNICEF, 2002, p. 43). 
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A reintegração socioeducacional do adolescente em conflito com a lei passa 

portanto pela intervenção em outros setores e o seu êxito corresponde à harmonia 

da ações que propiciam um cotidiano de menos conflitos, com mais justiça, 

dignidade, respeito que compõem o perfil de uma cidadania responsável e produtiva. 

 

 

6.2 O COMPLEXO DE DEFESA DA CIDADANIA NO MUNICÍPIO DE PICOS–PI  

 

 

O Complexo de Defesa da Cidadania, em Picos, começou a funcionar em 

abril de 2007 enfrentando os percalços de um novo trabalho pela incompreensão 

das suas finalidades. Em virtude das características locais, funciona apenas a ação 

social especializada que recebe adolescentes em duas situações: em flagrante 

encaminhado pela polícia civil ou por determinação judicial. A unidade funciona com 

plantões de 24 horas e os adolescentes ficam retidos por um período de 45 dias 

aguardando a sentença. Anteriormente, eles eram enviados para cumprir o período 

de internação provisória no CEIP, em Teresina, mas atualmente ficam no CDC de 

Picos. É o tempo necessário para realizar as investigações e emitir um parecer. Se 

for indicada uma medida em meio aberto, pode ser liberdade assistida ou prestação 

de serviço à comunidade ou ser entregue aos pais e responsáveis. Se for 

sentenciado, conforme a decisão do juiz são conduzidos ao Centro Educacional 

Masculino ou ao Centro Educacional Feminino, em Teresina.  

Na internação provisória, não existe obrigatoriedade de oferecer ensino 

regular. No caso do sentenciado, deslocado para Teresina, ele é regularmente 

matriculado na escola que funciona dentro da unidade de internação.  

No CDC, em Picos, são realizadas atividades de alfabetização, 

acompanhamento educacional com orientadores, atividades religiosas e, de maneira 

geral, trabalhos que estimulem o raciocínio e o desenvolvimento cognitivo. 

Eventualmente são oferecidas oficinas profissionalizantes, tais como produção de 

material de limpeza e higiene pessoal e ainda pintura. A unidade aguarda novas 

oficinas de reciclagem, decoupage e bijouteria para os internos. Há ainda o 

propósito de oferecer oficinas profissionalizantes também para as mães dos 

internos. 
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Pela manhã, são oferecidas, pelo CDC, atividades de musicoterapia e 

dobraduras, executadas nos alojamentos. À tarde ocorre ocasionalmente a visita de 

grupos de Hip Hop que ministram aulas de dança ou grupos religiosos diversos para 

assistência religiosa a quem se dispuser a assistir. É também à tarde que os 

adolescentes têm aula de alfabetização, oficinas de serigrafia (pintura de camisetas 

e calções), além de outras oficinas artesanais.  

Algumas atividades não constam como princípios ou diretrizes do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, entretanto são oferecidas para motivar e ocupar o tempo 

enquanto esperam a decisão do judiciário. 
Os delitos mais freqüentes são pequenos furtos e roubos, mas já surgiram 

casos de latrocínio, homicídio e tráfico de drogas. A maioria é oriunda de famílias de 

baixa renda, lares desestruturados estão fora da escola e alguns são dependentes 

químicos. O índice de reincidência é de aproximadamente 30% que podem voltar 

uma ou mais vezes, mas a maioria costuma dar entrada apenas uma vez e não volta 

mais.  
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7 ESTUDO DE CASO: CDC DE PICOS–PI 
 

 

7.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

Entre várias possibilidades de trabalho sobre a questão da criança e do 

adolescente em conflito com a lei, selecionamos como objeto de estudo, a descrição 

e análise das rotinas de trabalho do CDC de Picos-Piauí, entre os meses de abril de 

2007 quando a unidade iniciou suas atividades a abril de 2009. O período 

selecionado é suficiente para identificar e caracterizar as dificuldades de 

implantação, funcionamento e as interações do CDC com sua clientela, familiares e 

sociedade numa cidade de porte médio no interior do Nordeste.  

Os resultados podem trazer ainda elementos para análise do desafio que 

representa a viabilização das medidas propostas pelas políticas públicas 

considerando características próprias de contextos políticos, econômicos e culturais 

diversificados. 

Caracteriza-se como um estudo de natureza qualitativa baseado na análise 

de dados e na observação direta. A discussão teórica, os procedimentos 

metodológicos e a análise dos dados coletados têm como base a revisão de 

literatura composta de textos clássicos, artigos e relatórios publicados nos meios 

tradicionais e virtuais sobre as políticas e ações para a criança e o adolescente ao 

longo da história do Brasil, a legislação pertinente e os documentos produzidos pelo 

SASC/PI e internamente pelo CDC Picos.  

Os procedimentos neste trabalho, portanto, constam de:  

 

a) levantamento bibliográfico compreendendo fontes tradicionais (fontes 

impressas e orais) e fontes digitais; 

b) levantamento documental que compreende termos, formulários, planos de 

trabalho, estudos, relatórios de avaliação e legislação específica sobre as 

atribuições do CDC Picos. 

c) recursos visuais de apoio (vídeos, fotografias); 
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d) registro de observação direta do pesquisador realizada durante a rotina de 

trabalho do CDC. 

 

A partir da revisão de literatura para melhor conhecimento do tema, o trabalho 

foi construído focado na realidade do CDC de Picos PI enfocando como as suas 

rotinas operacionalizam as propostas do ECA no seu cotidiano. 

Os resultados da pesquisa permitem conhecer detalhes na operacionalização 

das orientações e podem, ainda, orientar a revisão e reavaliação das suas 

dinâmicas  de trabalho promovendo mudanças em busca de melhor desempenho.    

Considerando a proposta do trabalho, podemos definir operacionalmente 

alguns termos que norteiam aspectos do estudo. 

 
a) estrutura física do Complexo da Defesa da Cidadania de Picos: 

condições físicas ambientais: espaço físico, distribuição e adequação de ambientes, 

condições de conservação e manutenção;  

b) características: diretrizes, funcionamento, limitações, forma de atuação, 

agentes envolvidos (técnicos e socioeducadores), potencialidades, dificuldades, etc.; 

c) atribuições: atividades educativas, oficinas artesanais e outras atividades 

de apoio ao adolescentes e familiares; 

d) adolescente em conflito com a lei: população observável de 

adolescentes, egressos (reincidentes ou não) no CDC que estão cumprindo medida 

socioeducativa ou que já a cumpriram no período definido para este trabalho; 
e) relações institucionais: compreende as relações existentes entre o 

programa aplicado no CDC de Picos e o conjunto de instituições e entidades 

envolvidas na rede social de apoio à criança e ao adolescente em conflito com a lei 

no âmbito estadual.  

 

Para realização do trabalho, optou-se pela metodologia aplicada nos estudos 

de caso compreendendo, naturalmente, suas vantagens e seus limites.  

Conforme Goode e Hatt (1979), o estudo de caso é um modo de apreender a 

realidade, uma forma de organizar dados sociais preservando o caráter unitário do 

objeto em estudo.  

O estudo de caso tem características básicas: particularismo, descrição, 

explicação e indução. Segundo Yin (2001), o estudo de caso permite trabalhar com 
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uma ampla variedade de evidências (documentos, entrevistas, observações e 

artefatos) e tem uma ampla variedade de aplicações.  

A análise final deve trazer informações sobre estrutura física da unidade de 

internação, os recursos humanos, materiais e financeiros com os quais pode contar 

sistematicamente, os programas de capacitação específicos dos quais os técnicos e 

sócio-educadores participam, distribuição de competências, assistência às famílias, 

oferta de atividades aos internos, prontuários, fichas e demais documentos de 

registro da rotina de trabalho, processos de acompanhamento e avaliação das 

atividades realizadas, relações institucionais, operacionalização de programas, 

formas de participação da sociedade civil, parcerias e cooperação. 

Passaram pelo CDC durante o período da pesquisa (2007/2009) 76 

adolescentes sendo 5 meninas e 71 meninos, sendo reincidentes 21 meninos e 1 

menina, totalizando 22 adolescentes reincidentes.  

 

 

7.2 O COTIDIANO NO CDC PICOS–PI  

 

 

7.2.1 Estrutura Física 
 

 

O CDC Picos localiza-se na Rua Monsenhor Hipólito, nº 70, em prédio de 

propriedade do Patrimônio Público Estadual do Piauí cedido em regime de comodato 

ao SASC/UASC para o atendimento aos jovens em conflito com a lei. 

Anteriormente funcionava, no local, a penitenciária e depois a Casa de 

Albergue para presos em semi-liberdade.  

O imóvel foi adaptado para uso do CDC e atualmente conta com 552,4 m² de 

área construída, totalmente em alvenaria, distribuídos entre vários ambientes: sala 

de coordenação, sala para técnicos, sala  de recepção, sala  dos socioeducadores, 

sala  dos policiais, sala de revista, depósito de construção, despensa para alimentos, 

despensa para material de limpeza,  sala para abrigar os pertences dos internos, 

uma cozinha, um refeitório com uma mesa para atender 13 funcionários e 12 

adolescentes onde são servidos almoço, jantar, café. Para conservação dos 
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alimentos existe freezer, uma geladeira e ainda uma outra geladeira com freezer 

integrado. 

No ano de 2008, foi feita a primeira reforma construindo uma divisória dentro 

de cada alojamento com vasos sanitários e pias e no lugar dos banheiros antigos 

foram construídos mais dois alojamentos, de cada lado, interligação da rede 

sanitária e outras alterações para melhor adequação ás suas finalidades.  

As dependências são separadas por paredes e/ou grades. Eventualmente são 

realizados reparos para resolver problemas de infiltração e manutenção da rede 

elétrica.  

A unidade possui dois pátios para banho de sol e oito alojamentos, dois dos 

quais são destinados a adolescentes do sexo feminino (para duas meninas) e seis 

destinados a adolescentes do sexo masculino com capacidade para doze meninos.  

Conta ainda com onze salas sendo que uma reservada à coordenação, uma sala 

para as técnicas, uma sala para socioeducadores, uma para os policiais, duas salas 

de atividades pedagógicas, uma sala para vistoria, duas salas de recepção. Possui 

também 13 banheiros, dois próximos à sala das técnicas, um na sala da 

coordenação, um para uso coletivo dos funcionários e um para uso dos auxiliares de 

serviços gerais, um em cada alojamento. 

Os principais problemas de infra-estrutura relacionados diretamente com a 

construção civil são:  

 

a) complementação do telhado com junção dos dois blocos com 

impermeabilização da laje; 

b) isolamento com alambrado tela 1x1 sobre o muro de divisa da antiga 

penitenciária e os alojamentos do CDC; 

c) verificação da estabilidade (ligação da mureta tipo grade do CDC com o 

alambrado da penitenciária); 

d) verificação do sistema de abastecimento de água dos alojamentos da ala 

A; 

e) correção dos vazamentos dos banheiros dos alojamentos femininos e as 

duas válvulas da 1ª reforma; 

f) aferição da demanda de carga da rede de energia de abastecimento do 

prédio; 
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g) reconstrução do muro divisa CDC/metalúrgica que apresenta problemas na 

sua estabilidade (fora de prumo); 

h) impermeabilização com massa epóxi e pintura em esmalte dos boxes dos 

banheiros dos alojamentos; 

i) revisão dos banheiros da Administração; 

j) fazer uma reprogramação do sistema de drenagem da copa/ cozinha; 

l) pavimentação das áreas livres com piso cimentado; 

m) construção de um abrigo para veículo; 

n) pintura geral do prédio; 

o) reforma dos alojamentos com a construção de banheiros internos; 

p) construção de um muro na entrada do CDC; 

q) construção de uma quadra de futebol. 

 

O CDC dispõe de TV, aparelho de som, DVD e um computador conectado à 

internet para uso da coordenação.   

Por ser uma casa de passagem, O CDC recebe os adolescentes que ficam à 

disposição do juiz para serem julgados no prazo de 45 dias havendo casos deste 

prazo ter sido prolongado até oito meses à espera do julgamento. A unidade procura 

realizar atividades diversas para motivá-los no período de permanência. A 

experiência interna, na unidade, tem evidenciado que quanto mais longo o período, 

maior é a probabilidade de ocorrer problemas tais como fugas, insubordinações, 

agressividade, motins, etc. O problema se agrava devido principalmente ao fato de 

que não há separações de acordo com a periculosidade e/ou com a condição de 

ingressantes e/ou de reincidentes. 

Uma vez promulgada a sentença, o Juizado da Infância e da Juventude 

determina: a liberação sem medidas socioeducativas (são entregues para a família, 

assinando esta um termo de recebimento do adolescente), a liberação sob as 

medidas socioeducativas ou transferência para o CEM ou CEIP. Após a finalização 

deste processo, o CDC encerra suas responsabilidades em relação a eles.  
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7.2.2 Regras de Funcionamento do CDC  
 

 

As regras do funcionamento do CDC são as seguintes:  

a) todos os visitantes devem ser vistoriados; 

b) não é permitida a entrada de alimentos no CDC; 

c) dias e horário de visitas: sábado e domingo no horário de 14:00h às 

17:00h; 

d) só podem visitar o adolescente o pai, a mãe ou parente que more na 

mesma residência que o interno; 

e) não é permitida a entrada e uso de cigarros; 

f) a família só tem permissão para trazer roupas e peças íntimas; 

g) o acesso à TV só é permitido nos finais de semana. Os filmes serão 

assistidos aos sábados e domingos pela manhã; 

h) não é permitida a entrada de pessoas no CDC, trajando short e/ou 

bermuda, mini saia e blusas decotadas; 

i) após as 18:00h não é permitida a retirada dos adolescentes dos 

alojamentos.  

j) não será permitida a troca de nenhum objeto entre adolescentes; 

l) os alojamentos serão vistoriados às 07:00h e às 19:00h por policiais e 

socioeducadores; 

m) não será permitido o adolescente estender roupas nos alojamentos; 

n) durante a permanência no CDC, o adolescente terá direito a banho de sol; 

o) os alojamentos serão lavados todos os dias pelos adolescentes; 

p) não será permitido o adolescente bater nas grades ou promover 

algazarras, levar objetos das atividades pedagógicas. Caso aconteça, o mesmo 

poderá sofrer sanções disciplinares de advertência, suspensão das atividades e até 

contenção; 

q) os adolescentes terão direito de ficar com três peças de roupas (duas 

bermudas e uma camiseta), as roupas que não estiverem sendo usadas, ficarão 

guardadas sob a responsabilidade do CDC; 

r) não será permitido ao adolescente ouvir músicas que os deixem agitados e 

ou interfiram na sua ressocialização como: raps, funk, reggae e/ou similares. 
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7.2.3 Recepção do Adolescente 
 

 

O adolescente deve chegar ao CDC acompanhado de policiais, Conselho 

Tutelar e da família. No entanto, nem sempre a família e o Conselho Tutelar estão 

presentes. Na ocasião, são apresentados os seguintes documentos: registro de 

nascimento, registro do ato infracional e o exame de corpo de delito. Na ausência 

destes documentos, anota-se a idade informada no Boletim de Ocorrências (BO), 

ficando o registro de nascimento a ser entregue posteriormente pela família, 

normalmente a mãe. No caso da ausência do exame de corpo de delito, o policial 

assina um termo de responsabilidade declarando a existência, ou não, de lesões 

corporais ficando o exame para ser feito posteriormente.   

O adolescente recebe as normas e rotinas do CDC acompanhadas dos seus 

direitos e deveres. Infrigidas as normas, é feito o registro no livro dos educadores e 

comunicado imediatamente à coordenação que deve aplicar uma sanção de acordo 

com a gravidade do caso. As sanções vão desde a não participação nas atividades 

pedagógicas e segregação nos alojamentos, porém com direito a visitas dos 

familiares. Na reincidência, passam dez dias para receberem o colchão, só recebem 

lençóis e não participam das atividades pedagógicas, mas permanece o direito ás 

visitas familiares no fim de semana. 

 

 

7.2.3.1 Direitos dos Adolescentes  
 

 

Os direitos dos adolescentes compreendem: 

a) ser tratado com respeito e dignidade por todos os funcionários; 

b) ser respeitado na sua individualidade, sua forma de expressão, opiniões, 

religião e sentimentos; 

c) não ser menosprezado, humilhado ou ridicularizado; 

d) receber visitas dos pais; 

e) participar das atividades psicopedagógicas realizadas pela equipe 

multiprofissional (educadores, pedagoga e assistente social), salvo em caso de 

suspensão pela coordenação e/ou juizado da infância e juventude; 
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f) atendimento médico. 

 

 

7.2.3.2 Deveres dos Adolescentes  
 
 

Os deveres do adolescente são os seguintes:  

a) tratar com dignidade e respeito a todos os funcionários da unidade; 

b) dirigir-se aos funcionários, colegas e visitantes de forma educada; 

c) evitar todos os meios de violência física e verbal; 

d) obedecer aos horários de rotina da instituição; 

e) manter os alojamentos limpos. 

 

No primeiro internamento, realiza-se uma entrevista social com o adolescente 

pelo técnico responsável. Na ficha, consta o registro das seguintes informações: 

dados de identificação, situação conjugal, condições sócio-econômicas, renda 

familiar, endereço residencial, nível de escolaridade, uso de substâncias tóxicas e 

natureza do ato infracional. Complementando a entrevista, consta a  avaliação do 

técnico responsável  e o encaminhamento do adolescente. O Termo de recebimento 

é assinado pelo educador social, pelo agente condutor e pelo adolescente. Nele 

constam informações sobre sua acusação, apreensão, agente condutor, ofício de 

encaminhamento e resultado do exame de corpo de delito. Deve acompanhar ainda 

uma cópia da certidão de nascimento.  

O adolescente é registrado em ficha interna do CDC com o controle de sua 

entrada constando informações pessoais, data e hora de admissão, motivo do 

internamento, endereço, filiação, entre outros dados técnicos. Posteriormente, é 

preenchida a ficha do Plano Individual de Atendimento aprofundando alguns dados e 

acrescentando as expectativas do adolescente e da família quanto à educação, 

profissionalização, trabalho, saúde, lazer, cultura, esporte, família, sociedade entre 

outros que provavelmente sejam importantes (ANEXO I).  

Na chegada, o adolescente deve assinar um termo de compromisso dando 

ciência quanto aos seus deveres, as rotinas e normas do CDC. 

O CDC encaminha à Promotoria de Justiça, através de ofício, a comunicação 

com o registro de entrada do adolescente.  
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No caso de readmissão, são registrados apenas a data de entrada, o motivo e 

o encaminhamento do caso assinado pelo técnico responsável.  

Durante o período de internamento, os casos de indisciplina e/ou mal 

comportamento são comunicados, através de ofício, ao Juiz da Infância e da 

Juventude com um relatório em anexo para sua apreciação. Dependendo da 

gravidade do caso, ele pode sofrer sanções no próprio CDC ou ser transferido para 

o CEM de Teresina. Neste caso, ele é acompanhado pelo socioeducador, um policial 

e algum familiar, geralmente a mãe, que deve presenciar os exames médicos a 

serem realizados conforme a solicitação do Juiz da Infância e da Juventude, da 

Comarca de Picos. 

Quando do seu internamento, o adolescente poderá trazer creme dental, 

xampu e toalha. São proibidos trazer os demais produtos de higiene que são 

disponibilizados pelo próprio CDC, tais como: desodorante, sabonete, hidratante e 

condicionador para uso diário e xampu e barbeador apenas no final da semana. Os 

produtos de higiene pessoal são entregues semanalmente e não há reposição no 

período de sete dias. O controle de entrega é registrado em ficha própria. 

As visitas semanais são realizadas nos dias de sábado e domingo no 

intervalo entre 14:00h às 17:00h podendo os familiares passarem 20 minutos com os 

adolescentes. Só podem visitá-los: pai, mãe, irmãos e pessoas que moram sob o 

mesmo teto. No horário da visita o CDC dispõe de uma policial feminina para fazer 

vistoria nas visitas femininas e um policial masculino para fazer vistoria nas visitas 

masculinas. Cada visitante é registrado numa ficha de controle de visitantes 

contendo o horário de entrada e saída e o numero do documento de identificação.  

Segundo a coordenação, a linha pedagógica seguida pelo CDC trabalha o 

fortalecimento da aprendizagem adquirida na escola através de aula de reforço.  

De maneira geral, os adolescentes não se interessam pelos estudos. 

Também não gostam de expor verbalmente suas idéias. Observa-se uma 

preferência por objetos que não condizem com as suas possibilidades econômicas.. 

Gostam de desenhar, assistir TV e filmes em DVD, apreciam jogos recreativos, 

música, trabalhos de confecção de dobraduras e atividades religiosas. 

As principais acusações aos adolescentes correspondem aos seguintes 

delitos: roubo qualificado, furto qualificado, dano qualificado, tentativa de furto, 

tentativa de furto qualificado, tentativa de latrocínio, quebra de medida 

socioeducativa e furto e ainda, em menor proporção, homicídio. 
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São atendidos mensalmente cerca de dez adolescentes que permanecem na 

unidade por um período médio de trinta dias, ou mais, devido à demora na 

realização de audiências na comarca de Picos por problemas de deficiência no 

cartório local. Este fato causa bastante estresse entre os adolescentes.  

A alimentação é oferecida através de cinco refeições diárias conforme os 

hábitos alimentares da região tanto no que diz respeito ao que é servido quanto aos 

horários (ANEXO L).  

 

HORÁRIO ATIVIDADES PREVISTAS ATIVIDADES REALIZADAS 
7h Acordar, recolher colchões, 

vistoria e higiene pessoal 
Acordar, recolher colchões, vistoria e 
higiene pessoal 

7h30m Café da manhã Café da manhã 
8h Limpeza dos alojamentos e 

banheiros 
 

8h30m Banho de sol (segunda, quarta e 
sexta) 

Limpeza dos alojamentos e banheiros 

9h Oficinas Banho de sol todos os dias 
9h30m  Entrega dos papéis para confecção 

artesanal dentro dos alojamentos 
10h Som e lanche Apenas som* 
11h30 Almoço Almoço no refeitório 
12h/14h30m Descanso Horário não respeitado pelos 

adolescentes 
14h30m Lanche Lanche 
15h Atividade pedagógica Atividade pedagógica 
16h30 Retorno aos alojamentos Retorno aos alojamentos 
17h Banho Banho** 
18h Jantar Jantar no refeitório 
19h Entrega dos colchões e vistoria Entrega dos colchões e vistoria 
20h Lanche/higiene bucal/banho e 

som 
Lanche/higiene bucal/banho e som 
 

21h30m Horário de se recolher para 
dormir 

Horário de se recolher para dormir 

 

* Existe um controle de som pelos educadores para cada adolescente ouvir durante o dia. Pela 
manhã, um adolescente seleciona a música que quer ouvir. Durante a noite, outro adolescente é 
escolhido para fazer a seleção. 
** Nos meses de muito calor é liberado um terceiro banho antes de dormir.  
 
Quadro 4 – Rotina de Atividades Diárias. 
Fonte: O Autor, 2010. 
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7.2.4 Relações com a Família 
 

 

A ficha de atendimento inicial às famílias compreende as informações de 

identificação do adolescente, responsável legal, endereço, características do 

domicílio, características sócio-econômicas da família, comportamento do 

adolescente, informações sobre a convivência familiar e sobre o comportamento  da 

família no enfrentamento dos problemas referentes ao adolescente em questão 

(ANEXO J). 

Na última semana do mês, realiza-se uma reunião da coordenadora do CDC 

com os familiares com o objetivo de orientá-los e informá-los sobre a situação dos 

adolescentes.  

São realizados ainda alguns eventos em datas comemorativas (dia dos pais, 

dia das mães, etc.) e o aniversário do adolescente com a participação da família.  

 

 

7.2.5 Equipe de Trabalho 
 

 

A equipe do CDC é composta por uma coordenadora, cargo de confiança 

admitido sem concurso, três técnicas (duas pedagogas concursadas e uma 

assistente social contratada), dez educadores e pessoal de apoio e serviços gerais. 

O registro de freqüência é feito em folha específica e enviado mensalmente para 

Teresina.  

Cabe à coordenação:  

a) reunir-se com os chefes de plantão para detectar os problemas que estão 

ocorrendo durante os plantões; 

b) reunir-se mensalmente com o corpo de funcionários para discutir as 

melhores soluções para os problemas que se apresentam e verificar como anda o 

cumprimento do planejamento do mês; 

c) acompanhar o desenvolvimento das oficinas e demais atividades previstas 

garantindo o seu pleno funcionamento; 

d) reunir-se com a equipe técnica para estudos de caso e do projeto 

pedagógico da unidade; 
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e) manter contato com o juiz para discutir situações ligadas aos adolescentes 

internos; 

f) encaminhar os adolescentes aos serviços de saúde quando se fizer 

necessário;  

g) reunir-se mensalmente com os familiares e responsáveis pelo adolescente 

para informá-los e orientá-los sobre seu desempenho na unidade; 

h) acompanhar audiências tentando viabilizar a liberação mais rápida dos 

adolescentes que já estão há muito .tempo na Unidade, com prazos que 

ultrapassam os limites previstos legalmente; 

i) cumprir as demais atividades referentes à gestão da unidade. 

 

Os socioeducadores estão distribuídos em quatro equipes mistas. Duas delas 

são compostas de três educadores (dois homens e uma mulher) e as demais com 

apenas dois (um homem e uma mulher). Os plantões são distribuídos por equipe, 

cada equipe tem um chefe designado pela coordenação e a cada plantão estão 

presentes dois policiais. O chefe de plantão é responsável pelo funcionamento da 

Unidade na ausência da Coordenadora e por tudo que acontecer dentro do seu 

Plantão.  

O serviço de cozinha e limpeza geral é realizado por uma cozinheira e uma 

zeladora que entram às 07:00h e saem às 13:30h, a cozinheira faz a comida e lava 

os pratos; a zeladora faz o serviço de limpeza de todo o CDC menos da  sala de 

serigrafia, alojamento e o corredor dos adolescentes.  

As pedagogas e a assistente social desenvolvem sua rotina de trabalho entre 

07:30h às 16:30h. Suas atribuições são: 

 

a) planejar as atividades pedagógicas; 

b) realizar visitas familiares; 

c) realizar entrevistas com os adolescentes; 

d) participar da atividade pedagógica etc. 

 

Os socioeducadores trabalham em regime de plantão de 24 horas, com 

entrada às 7h45m e saída no dia seguinte no mesmo horário.  
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As suas atribuições compreendem as seguintes atividades: 

 

a) receber adolescentes, mostrar a rotina do CDC, os deveres e direitos 

deles, conduzi-los até o seu alojamento junto com um policial; 

b) abrir alojamentos, na companhia de um policial, na hora do banho de sol, 

servir água, almoço, lanche, jantar, dar descarga e ligar o chuveiro na hora do 

banho; 

c) conduzir os adolescentes ao serviço de saúde e para as audiências quando 

necessário; 

d) acompanhar os adolescentes e participar, junto com eles e a equipe 

técnica, da realização de atividades pedagógicas; 

e) para suprir a ausência da cozinheira cujo expediente encerra-se às 13:30h, 

esquentar a comida e servir o jantar e o lanche da noite aos adolescentes.  

 

Eventualmente, os socioeducadores participam de atividades de capacitação 

tais como palestras, minicursos, seminários, debates, entre outros eventos. 

Os Policiais cumprem o mesmo horário de plantão dos sócio-educadores. 

Suas atribuições são: 

 

a) abrir os portões externos; 

b) realizar a revista durante as visitas dos familiares e nos alojamentos duas 

vezes por dia junto com os socioeducadores; 

c) auxiliar os sócioeducadores acompanhando adolescentes para serviço de 

saúde e audiências. 

 

O CDC conta ainda com dois motoristas e apenas um carro que é utilizado 

para viagens à capital do Estado, e para o translado dos adolescentes para o fórum 

e para o serviço de saúde, quando necessário. 
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7.2.6 Planejamento Institucional 
 

 

A unidade realiza o seu planejamento coordenado com as políticas e 

diretrizes do SASC. São várias etapas de planejamento cujo conteúdo deve ser 

compatível com as orientações oficiais:  
 

a) planejamento anual: no fim de cada ano, a UASE oferece aos CDC’s as 

orientações para elaboração do planejamento anual das atividades e do projeto 

pedagógico dos centros socioeducativos. Cada CDC deve escolher três prioridades 

a partir dos eixos previstos pelo SINASE para entidades e/ou programas que 

executam a internação provisória e as medidas socioeducativas. 

Estabelecido o prazo de entrega, ocorre um encontro de todos os CDC’s do 

Piauí para socialização e discussão do planejamento de cada unidade. A partir da 

avaliação da diretoria da UASE o planejamento anual é concluído.  

O planejamento aprovado considera, para cada mês, as atividades previstas, 

seus objetivos, recursos necessários e avaliação.  

No ano de 2009, a UASE não mais assessorou o processo como fez nos 

anos anteriores.  

b) planejamento mensal: o planejamento mensal deve considerar o 

cronograma de atividades mensais da unidade com o objetivo de cada atividade 

desenvolvida;  

c) planejamento de atividades: o planejamento das atividades deve 

considerar o tema, os objetivos, a metodologia de ação, data, duração, recursos e 

estratégias de avaliação. O plano de cada atividade deve explicitar os seus 

objetivos.  
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7.2.7 Produção e Registro de Informações  
 

 

Para registro das atividades e ocorrências são elaborados relatórios diários 

dos plantões:  

 

a) relatório de plantão produzido pelos educadores: neste documento são 

apontadas as seguintes informações: plantonistas, controle dos adolescentes 

internos no CDC, atividades do dia realizadas no CDC, entrada de adolescentes, 

saída de adolescentes, ocorrências com adolescentes, mudança de alojamentos, 

ocorrências com funcionários, outras informações e passagem de plantão; 

b) relatório de plantão produzido pelos policiais: este documento tem a 

mesma estrutura e itens daquele produzido pelos educadores. Sendo um produzido 

pelos educadores e outro produzido pelos policiais; 

c) relatório das assistentes sociais: este documento contém os seguintes 

itens: rotina do CDC, ocorrência do dia, atendimento familiar, informações 

complementares; 

d) relatório do CDC sobre os internos com problemas de conduta: este 

documento é produzido pela coordenação em casos de necessidade, trata sobre o 

comportamento dos internos e medidas tomadas pelo CDC O documento é enviado 

ao Juiz da Infância e da Juventude que, baseado nas informações descritas, sugere 

as decisões e/ou ações que devem ser tomadas em relação ao problema;  

e) relatório mensal de atividades: este documento está sob a 

responsabilidade da coordenação e considera os seguintes dados:  

 – identificação da unidade (período e capacidade de atendimento);  

 – procedência dos casos atendidos (Delegacias, Ministérios Público, Juizado 

da Infância e da Juventude) e quantidade de adolescentes atendidos;  

 – encaminhamentos adotados (entrega dos adolescentes aos pais e/ou 

responsáveis, transferência para o CEM e/ou CEF, transferidos para o CEIP), 

adolescentes aguardando sentença ou liberação), quantidade de adolescentes em 

cada situação;  

 – situação processual do adolescente (relatórios encaminhados ao Juiz da 

Infância e da Juventude, nome do adolescente, audiências com o juiz);  
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 – motivo das entradas (roubo, roubo qualificado, furto qualificado, tentativa de 

furto, porte ilegal de armas, tráfico de drogas, homicídio, determinação judicial, dano 

qualificado e formação de quadrilha, entre outros). Os itens são quantificados. 

 – quantidade de adolescentes por alojamento. Quando necessário, há um 

rodízio de adolescentes entre os alojamentos principalmente para evitar conflitos; 

 – situação escolar de cada adolescente; 

 – atividades desenvolvidas (atendimento às famílias, atendimento aos 

adolescentes de forma individual e/ou em grupo, atendimentos extraordinários); 

 – atividades de lazer (tipo de atividade, relação dos participantes e do 

responsável); 
 – atendimento à saúde (médico e odontológico, motivo); 

 – registro de contatos telefônicos com os familiares e/ou responsáveis pelo 

adolescente (data, nome do adolescente, nome do familiar, parentesco, assunto); 

 – atividades realizadas (atividades pedagógicas, responsáveis, participantes, 

atividades religiosas, atividade artesanal, oficinas, entre outras;  

 – dificuldades; 

 – alterações ocorridas; 

 – sugestões; 

 – visitas externas de caráter oficial e/ou institucional. 

 

Apesar de detalhados, os relatórios, que primam pela objetividade e 

quantificação de dados, não dão conta de aspectos de natureza emocional e afetiva 

que perpassam as relações familiares, comunitárias e até mesmo as relações 

internas do próprio CDC com o adolescente.   

Além dos relatórios, o CDC produz documentos administrativos referentes à 

rotina da unidade. Ofícios, memorandos, requisições, listas de materiais, ficha de 

controle de entrada e saída de materiais, ficha de controle de horas extra, mapa de 

controle de uso de telefone, e demais documentos burocráticos necessários ao seu 

funcionamento e relações com o SASC. 

O CDC Picos não possui assessoria de imprensa, eventualmente é objeto de 

artigos e reportagens. Não tem estratégia de informação definida seja diretamente 

para a mídia, com instituições e/ou para o público. 
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7.2.8 Dificuldades Enfrentadas  
 

 

Com base nos dados coletados e na própria experiência junto ao CDC – 

Picos – PI, observamos algumas dificuldades mais prementes:  

 

a) ausência de uma psicóloga; 

b) quantidade insuficiente de socioeducadores; 

c) falta de espaço apropriado para desenvolvimento da prática de esporte; 

d) quantidade insuficiente de policiais; 

e) falta de equipamentos; 

f) centralização e envio de quantidade insuficiente de material de consumo 

concentrado na sede em Teresina; 

g) necessidade de ampliação do quadro de policiais militares; 

h) necessidade de contratação de mão de obra de apoio (motoristas, 

cozinheiras, faxineiras); 

i) necessidade de ampliação do mobiliário; 

j) necessidade de instalação da Delegacia Especializada no CDC. 

 

 

7.3 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E PARCERIAS 

 

 

O CDC Picos mantêm parcerias locais com Ong’s, Secretaria de Saúde, 9ª 

Regional de Educação, AGESPISA, Hospital Regional, Espaço da Cidadania, Centro 

de Convivência, Conselho Tutelar, Promotoria, Juizado, Delegacia Regional de 

Polícia, Igrejas Evangélicas, Igreja Católica, Encontro de Casais com Cristo, 

Alcoólicos Anônimos, Universidade Estadual do Piauí, entre outros. Tem atuado 

ainda como fonte de informações e pesquisa para estudantes de Direito e 

Jornalismo. Mantém boas relações com o Juizado da Infância e da Juventude onde 

concentra esforços para agilizar processos. Realiza reuniões com os delegados de 

polícia e representantes do Ministério Público para discutir as estratégias de 

atendimento utilizadas. Tem sido objeto de reportagem e matérias na mídia 

estadual. 
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Embora não tenha assessoria de comunicação nem estratégias definidas na 

área de informação, consegue manter contatos importantes buscando legitimar seus 

procedimentos diante da sociedade. 

A instalação do Complexo de Defesa da Cidadania em Picos foi de grande 

importância para a cidade, para os adolescentes e para as famílias, porque funciona 

politicamente como uma resposta por parte do governo ao crescimento do número 

de adolescentes infratores. Para as famílias dos adolescentes que cometem 

infrações mais leves, manter os seus filhos na própria cidade é uma iniciativa 

positiva porque permite preservar contatos e laços familiares. Para os adolescentes, 

contar com o apoio e a proximidade da família é um fator positivo para sua 

ressocialização. 
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8 DA INTENÇÃO AO GESTO: LIMITES, AUTONOMIA E CRIATIVIDADE NA 
EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE ATENDIMENTO 

 

 

O Governo do Estado do Piauí apresenta, através de material promocional, as 

suas unidades de CDC, ou seja, como diz o próprio texto, a porta de entrada do seu 

sistema socioeducativo. 

 
O Complexo de Defesa de Cidadania é uma Unidade Operacional da Secretaria de 
Assistência Social e Cidadania – SASC – foi criado com base no art. 88 da lei 8.069 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), que prevê a “Integração Operacional” de 
órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Assistência Social, 
preferencialmente em um mesmo local. Para efeito de agilização inicial ao 
adolescente a que se atribua o ato infracional. 
O DCD representa “porta de entrada” do sistema socioeducativo. 
A Assistência Social no CDC se dá por meio da Ação Social Especializada (ASE)  
está vinculada à SASC e se destina à custódia protetora de adolescentes de ambos 
os sexos, envolvidos em ato infracional, cometido mediante grave ameaça ou 
violência, ficando, portanto, sujeitos à aplicação de medidas sócioeducativas. 
Durante sua permanência no Complexo serão realizados estudos relacionados à 
situação do adolescente que fica à disposição da justiça, sua permanência no CDC 
é de caráter provisório, porém o atendimento deve ter obrigatoriamente, uma 
abordagem pedagógica (ECA, art. 123), incluindo estudos sobre as condições psico-
pedagógicas do adolescente e sua família.  
[...] A equipe que compõe a ASE é formada por profissionais de diversas áreas, tais 
como: Assistentes Sociais, Psicólogo, Pedagogo, Socioeducadores, Policiais 
militares, Técnico de Enfermagem, Estagiários de Serviço Social e Funcionários 
Operacionais (PIAUÍ. Secretaria da Assistência Social e Cidadania, [2006a], 
p. 3).  

 

 

É bastante complexo conviver entre um emaranhado de leis, disposições, 

normas, memorandos, políticas, contradições, dificuldades operacionais, interesses 

políticos, centralização administrativa e todos os percalços aos quais está submetida 

uma unidade do CDC localizada numa cidade do interior do estado. As dificuldades 

se interpõem desde a compreensão e interpretação das orientações legais, passam 

pelas condições de trabalho e se refletem nas miúdas questões da vida cotidiana.  

Algumas dificuldades conseguem se perpetuar a despeito de todas as 

tentativas de acerto e sobrevivem a todas as doutrinas que foram criadas para 

orientar, encaminhar, transformar aspectos da realidade cujo epicentro está disperso 

em outros momentos, estágios, situações no qual a sociedade está imersa. Assim 

sendo, o recorte de um estudo na questão da criança e do adolescente não 

desconhece as questões sociais no qual está inserido. Para efeitos metodológicos, 

principalmente nos estudos de caso, este recorte é permitido. Por outro lado, um 
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estudo desta natureza permite identificar elementos e informações que podem 

suscitar novas hipóteses a serem posteriormente testadas através de novos 

estudos. 

Em nosso caso, o CDC Picos pode oferecer, entre outros, um registro 

significativo que oferece indícios de como se expressam as intenções e as normas 

legais quando a pauta é o real e suas vicissitudes.  

O conjunto dos princípios, regras, critérios e normas do SINASE norteia o 

nosso trabalho de forma que os resultados possam contribuir para a reflexão e a 

busca de novos caminhos (PIAUI. Secretaria de Assistência Social e Cidadania, 

2006b). 

Apesar de o nosso enfoque tratar das rotinas do CDC de Picos–PI, não 

podemos esquecer que esta unidade se localiza numa região com dificuldades 

comuns a todos os contextos e ainda dificuldades próprias das regiões pobres. A 

desigualdade social não seria o único indicador de tantos males, mas, no caso em 

estudo, observamos uma relação direta entre condição socioeconômica e a 

população jovem acusada de atos infracionais. Este é um dos aspectos recorrentes 

em todos os estudos sobre a criança e o adolescente no Brasil ao longo dos anos. A 

intervenção neste contexto mais amplo está muito além do ECA e se expressa na 

forma com que a sociedade encara o fenômeno. Os programas de transferência de 

renda e outras políticas sociais em áreas estratégicas como educação e saúde têm 

feito investimentos que, apesar dos questionamentos e das críticas, atingem grande 

parte da população. Ainda assim, não desobrigam os programas de atendimento a 

criança e ao adolescente de prestarem, eles mesmos, um apoio mais focado nos 

problemas com os quais convive.  
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8.1 A FAMÍLIA  
 

 

As relações entre as famílias e o CDC Picos cumprem requisitos obrigatórios, 

isto é, o direito de visita com periodicidade semanal, mas são tímidas e acomodadas 

quando poderiam aproveitar a proximidade física para tentar uma dinâmica de 

trabalho que envolvesse o grupo e pudesse perdurar além do tempo que ali se 

mantém o adolescente. O atendimento às famílias é de natureza técnica. 

Eventualmente realizam-se atividades em comum em datas comemorativas como 

reuniões festivas por ocasião do dia dos pais e/ou dia das mães. Cumpre a 

legislação, mas não otimiza o que ela permite. Por que não tentar atividades que 

poderiam ter continuidade com outros grupos que posteriormente chegassem ao 

CDC, o que facilitaria inclusive o acompanhamento do egresso e poderia criar uma 

rede maior de proteção na comunidade de origem? Transformar os contatos entre o 

CDC, as famílias e o adolescente em atividades de cooperação e participação nas 

ações coletivas, com uma dimensão de continuidade e fortalecimento dos vínculos 

não é a alternativa salvadora, mas é um passo adiante do mero cumprimento da 

burocracia das visitas, das revistas sempre constrangedoras e do corte abrupto 

entre os encontros semanais. Assim como é limitado o contato com a família, ainda 

é mais restrito o convívio social com a comunidade o que dificulta sobremaneira sua 

reintegração.  

Considerando que o objetivo das medidas socioeducativas é preparar o 

adolescente para a volta da convivência saudável com a família e a sociedade, 

iniciar o seu processo de reintegração ainda neste período seria uma iniciativa 

criativa, inovadora além de estar prevista nas orientações da aplicação das medidas 

socioeducativas. Para compor um novo arranjo, a unidade pode valer-se das 

parcerias e da experiência de Ong’s, Universidades, Igrejas, Prefeitura, etc. 

Lidar com os limites impostos pelas regras, fortalecidos pelas experiências 

negativas e pelo próprio preconceito, criar e avaliar novas estratégias de ação é um 

desafio que se coloca à equipe de trabalho.  

Nesta luta, a participação coletiva, a criatividade, o acompanhamento e a 

avaliação constante podem oferecer caminhos e alternativas até então impensáveis 

no cotidiano dos que convivem mais diretamente com os problemas do menor e do 

adolescente.   
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8.2 O AMBIENTE FÍSICO4  
 

 

Entre as obrigações determinadas pelo artigo 94 do ECA no que diz respeito 

ao ambiente físico, o texto é claro quando aponta: “Oferecer instalações físicas em 

condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os 

objetos necessários à higiene pessoal” (BRASIL, 2010x). Esta recomendação é 

reiterada no artigo 124.  

O prédio do CDC Picos é a adaptação de uma antiga penitenciária e embora 

a reforma tente atender às orientações explícitas do SINASE no que diz respeito à 

disposição dos espaços, o excesso de grades, as paredes riscadas pelos próprios 

adolescentes, a frieza dos espaços onde eles passam a maior parte do tempo não 

consegue reproduzir um ambiente humanizado nem a harmonia adequada a uma 

proposta pedagógica compatível com os propósitos do SINASE. Para este, 

caracterizar as unidades como moradas residenciais e ambientes adequados à 

aplicação das medidas socioeducativas é uma condição indispensável.  

Registramos ainda a ausência de pátios para prática de esportes e ambientes 

adequados à realização de atividades artísticas e culturais. A unidade possui dois 

pátios para banho de sol, uma sala para atividades de serigrafia e o refeitório 

adaptado para sala de atividades pedagógicas. Janelas altas e muitas grades 

evidenciam a preocupação com segurança e propiciam um ambiente inadequado às 

propostas educativas.  

De uma maneira geral, a manutenção do prédio e a higiene nas dependências 

dos adolescentes são precárias. Não há espaço destinado ao isolamento e quando 

este acontece é utilizado um dos ambientes disponíveis.  

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Em anexo, um conjunto de fotografias dos ambientes dos CDC.  
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8.3 EDUCAÇÃO  
 

 

O tempo previsto de permanência no CDC Picos, 45 dias, não permite pensar 

em atividades educativas numa perspectiva formal. Em linhas gerais, a maioria dos 

adolescentes que chegam já não freqüenta a escola e, entre os poucos que a 

freqüentavam, a alta rotatividade na casa com diferentes períodos de ingresso não 

permite atividades escolares convencionais nem há pessoal designado para 

acompanhá-los à escola antes freqüentada, quando é o caso. Além do mais, não há 

uma articulação entre a escola e as atividades do CDC de forma que quebre a rotina 

de atividades internas realizadas com os adolescentes. Haveria, entretanto 

possibilidades internas de trabalhar algumas matérias de apoio dentro do CDC 

como, por exemplo, os temas transversais, alguma atividade de reforço em 

disciplinas básicas que podem ser úteis ao cotidiano dos jovens.  Alguns entraves a 

este tipo de atividade são a inadequação do espaço físico, a organização da rotina 

diária e a falta de iniciativa e vontade de tentar outras alternativas. Entre outras, 

oficinas de leitura, reforço em matemática são atividades que podem constituir uma 

proposta pedagógica contextualizada e adequada à realidade daquele momento 

sem romper com uma perspectiva de crescimento a longo prazo. 

 

 

8.4 CULTURA, ESPORTE E LAZER  

 

 

As regras da ONU, inspiração para o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

determinam o direito à prática diária de atividades do seu interesse. Entre elas, o 

esporte e o exercício físico praticados ao ar livre. Cabe à unidade oferecer espaço, 

instalação e equipamentos adequados. 

A estrutura física do CDC Picos não oferece espaços para esportes e não há 

investimento à prática de exercícios nos dois pátios internos utilizados apenas para 

o banho de sol. Uma parceria com a Secretaria de Educação do Município poderia 

contribuir para resolver esta demanda com a solicitação de um professor de 

educação física para apoiar as atividades nesta área.  
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As atividades culturais realizadas são muito incipientes. Até mesmo os filmes 

selecionados não trazem grandes contribuições ao trabalho pedagógico e à 

formação do adolescente. As atividades musicais se restringem à audiência de um 

repertório com algumas restrições para os ritmos que poderiam incitar a violência e a 

agressividade.   
O trabalho musicoterapêutico que envolve a leitura em dois níveis: terapêutica 

e musical unindo o som e a expressão corporal são bastante conhecidos como 

canais de expressão e mecanismo mais suave de trabalhar traumas e conflitos 

através de linguagens não invasivas, não é considerado no elenco de atividades 

desenvolvidas pela unidade em estudo.   

O tempo de lazer é desperdiçado em atividades mais próximas do ócio e da 

monotonia do que da satisfação e da criatividade.  

Na realidade, além dos problemas e dificuldades do próprio adolescente que 

podem restringir e/ou dificultar algum tipo de investimento, faz falta uma 

compreensão das possibilidades de realização de atividades mais dinâmicas, 

inovadoras e produtivas. 

 

 

8.5 PROFISSIONALIZAÇÃO  
 

 

Seria ingênuo imaginar que em período de até 45 dias previstos por lei pode-

se realizar a preparação profissional de um indivíduo. Mas achar que oficinas 

rápidas de serigrafia e outras técnicas mais comuns poderia oferecer formação para 

o exercício de alguma atividade é demasiado otimismo. As atividades oferecidas 

pelo CDC Picos estão mais próximas de atividades de distração remetendo à 

questão anteriormente tocada do ócio travestido. 

É preciso não perder a dimensão do tempo que os adolescentes legalmente 

passariam na unidade, mas é bom reconhecer que este tempo pode ser aproveitado 

com atividades mais criativas e com uma orientação pedagógica previamente 

estabelecida. 

Este momento é mais uma alternativa de trabalhar convênios e parcerias 

externas que não se constituam ônus muito alto para a unidade. Olhar a vocação 
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econômica regional pode sugerir alternativas de atividades de apoio à 

profissionalização voltadas para o mercado de trabalho real da região.   
 

 

8.6 SAÚDE  
 

 

O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal e reiterado pelo ECA 

que orienta que este serviço deve ser oferecido nas unidades de internação.  

No CDC de Picos, a assistência à saúde é prestada através dos serviços 

externos tanto na parte médica quanto odontológica. Quando necessário, os jovens 

são encaminhados, com acompanhamento, às unidades de saúde pública local para 

tratar problemas pontuais. Como qualquer usuário dos serviços públicos de saúde, 

ele passa pelos mesmos problemas da população de baixa renda. 

A unidade de Picos não conta com serviço de enfermagem nem enfermaria. A 

saúde mental não é objeto de preocupação uma vez que sequer psicólogos existem 

na equipe de trabalho.  

Também não há nenhum equipamento de saúde nem pessoal habilitado para 

controle de medicamentos nos casos em que se faz necessário, tais como 

acompanhamento de tratamentos tanto aos dependentes químicos quanto a outros 

tipos de enfermidade.  
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8.7 ASSISTÊNCIA JURÍDICA  
 

 

Os artigos 110 e 111 do ECA, tratam das garantias processuais (BRASIL, 

2010x). Isto significa que o adolescente não pode ser preso à revelia e que a ele 

estão garantidos o conhecimento pleno das informações sobre sua situação, a sua 

defesa por advogado, a assistência judiciária gratuita e integral e o direito de ser 

ouvido solicitando inclusive a presença dos pais e/ou responsáveis.  

O CDC Picos mantém uma boa relação com as várias instâncias do poder 

judiciário e talvez seja esse aspecto aquele em que mais a sua atuação se aproxima 

das recomendações do ECA. A demora nos encaminhamentos não são ocasionadas 

pelo CDC, mas pela deficiente estrutura cartorial local e pela própria morosidade da 

justiça. A defesa normalmente é feita por um advogado de ofício do quadro da 

Defensoria Pública. O CDC não conta com um profissional do Direito em seus 

quadros, o que poderia dar um acompanhamento melhor e mais adequado às 

demandas jurídicas.  

Na cidade de Picos, não há delegacia especializada cabendo ao Juizado da 

Infância e da Juventude, a Promotoria e a Defensoria encaminhar o processo 

jurídico. 

 

 

8.8 GESTÃO E PARTICIPAÇÃO  
 

 

O modelo de gestão ainda é muito centralizado com a SASC concentrando as 

decisões, a distribuição dos recursos, a produção do material informativo, o envio de 

material burocrático e/ou de manutenção da unidade.  

Os entraves à participação e às ausências de iniciativas de cooperação local 

podem estar vinculados ao excesso de centralização administrativa que não 

permitiria a busca de novas alianças com a sociedade local, a celebração de 

convênios, parcerias e a captação de recursos no sentido de prover a satisfação de 

suas próprias necessidades e criar adequações ao modelo compatíveis com a 

realidade local. Mas os problemas não estão única e exclusivamente relacionados 

com a centralização.  
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A inadequação das funções à formação profissional da equipe de trabalho é 

desestimulante. Não se otimizam as possibilidades nem a criatividade dos 

funcionários. As funções e atribuições são demasiado limitantes propiciando um 

desencantamento acompanhado dos demais problemas a partir daí ocasionados. As 

inadequações permitem o comodismo que se reflete no cotidiano. 

Com um projeto pedagógico genérico e centralizado no SASC para os CDC’s 

do Piauí, exclui-se a própria unidade de buscar alternativas próprias compatíveis 

com a orientação estadual, porém mais adequadas à sua realidade. A centralização 

também tem sua influência negativa no comprometimento da equipe de trabalho, 

tanto na realização do seu ofício cotidiano, quanto na busca de estabelecer alianças 

de comprometer-se mais e de aproximar a sociedade, as famílias e criar uma rede 

local menos burocratizada e mais dinâmica.  

É de imprescindível necessidade criar estratégias de articulação entre a 

sociedade através de seus conselhos, órgãos representativos, secretarias públicas, 

redes e fóruns que agregam a sociedade local e/ou estadual. 

Faz falta uma efetiva política de capacitação. Mesmo qualificados, embora em 

outras áreas e mais ainda por conta disto, a equipe de trabalho precisa estar 

orientada e preparada para lidar com os problemas. É preciso prepará-los para lidar 

com os seus receios, preconceitos, com as questões de segurança e principalmente 

ter um conhecimento aprofundado do próprio ECA.  

O material de acompanhamento ao adolescente e sua família produzido na 

unidade precisa ser utilizado como reflexão sobre as próprias experiências, não 

devem limitar-se a cumprir a burocracia das estatísticas.   

O problema da ausência de avaliação dentro de um projeto bem estruturado 

impede a detecção de falhas e a atualização dos diagnósticos. O que foi sempre 

será. Não se reconhece nem se aborda o dinamismo da realidade e como esta 

pauta as relações ao longo dos anos. Privilegiam-se os estereótipos cultivados ao 

longo dos equívocos de interpretação que formaram uma idéia conservadora 

incompatível com novas leituras da realidade.   

 

 

 

 

 



 119

8.9 APOIO AO EGRESSO  
 

 

Não observamos registro de programas e/ou atividades de apoio ao egresso 

na sua reintegração social. Com o encaminhamento do juiz, encerram-se as 

responsabilidades do CDC. 

 

 

8.10 SINASE: O DESAFIO DA CAMINHADA  

 

 

Considerando os dados da pesquisa, as observações e a própria convivência 

no contexto do CDC Picos–PI, no período analisado, percebe-se que a despeito do 

esforço empreendido, a realidade ainda se encontra muito distante das proposições 

do SINASE.  

No contexto da pesquisa, provavelmente a maior dificuldade ainda está 

centrada na desinformação e por conseguinte na capacitação e aplicação adequada 

de todo o conjunto de normas e especificações explícitos no documento do SINASE. 

As questões políticas existem, sim, as dificuldades de infraestrutura são inegáveis 

mas o primeiro entrave a ser enfrentado está localizado na desinformação como 

elemento limitador da  articulação, da criatividade e da aplicação das normas.  

A informação, neste caso, considera não apenas a divulgação pela mídia e/ou 

as informações técnicas que movem os processos burocráticos, mas a compreensão 

das políticas públicas, a formação e capacitação do conjunto dos funcionários, a 

adequação dos conteúdos repassados ao adolescente, à sua família e a sociedade 

para melhor compreensão do funcionamento e dos objetivos das medidas 

socioeducativas e ainda, a produção de informações que contribuam para análise e 

correção de rumos,  

Sem responsabilizar a informação por todos os percalços, mas compreender 

a sua importância como elemento viabilizador das propostas do SINASE seria de 

grande utilidade para otimizar os esforços empreendidos e ampliar as possibilidades 

de articulação e participação em todos os níveis de relações do CDC Picos PI. 

A proposta de municipalização do atendimento tem como suporte o 

fortalecimento dos contatos, a participação da família e da comunidade favorecendo 
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o não desligamento do adolescente do seu próprio meio onde se articula a sua teia 

de relações afetivas e sociais.   

A gestão pedagógica configura-se como um dos problemas expressivos no 

contexto em análise. A dimensão pedagógica não favorece os parâmetros 

estabelecidos pelo SINASE.  

 
Os parâmetros norteadores da ação e gestão pedagógicas para as 
entidades e ou programas de atendimento que executam a internação 
provisória e as medidas socieducativas devem propiciar ao adolescente o 
acesso a direitos e às oportunidades de superação de sua situação de 
exclusão, de ressignificação de valores para a participação na vida social, 
vez que as medidas socioeducativas possuem uma dimensão jurídico-
sancionatória e uma dimensão substancial ético-pedagógica (BRASIL. 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, 2006, p. 46). 

 

 

As diretrizes pedagógicas do atendimento socioeducativo aproxima-se mais 

da execução das medidas sancionatórias que da formação para a cidadania. Os 

processos e rituais que viabilizam as questões de natureza jurídica são cumpridas 

embora com alguns problemas, Entre eles, a duração da permanência do 

adolescente estendendo-se por tempo superior ao previsto pelo SINASE, ou seja, no 

máximo, 45 dias.  

Com um projeto pedagógico coletivo para todo o Estado do Piauí, não se 

atenta para as especificidades locais perdendo-se oportunidades de criar um 

ambiente de mais participação que poderia apontar e discutir estratégias mais 

criativas e mais adequadas às demandas específicas. O fato da orientação do 

SINASE ser comum a todo o universo de entidades brasileiras que executam as 

medidas socioeducativas, a excelência não depende apenas da padronização, mas 

da aplicação de estratégias que considerem as singularidades do meio. Pelas 

orientações explícitas do SINASE, o projeto pedagógico é um ordenador das ações 

que devem ser desenvolvidas de forma compartilhada entre a equipe institucional, 

os adolescentes e as famílias. Não se pode considerar uma construção coletiva 

quando as ações pedagógicas são internalizadas de forma verticalizada excluindo 

espaços de participação nas diversas etapas de execução dos programas e ações 

socioeducativas. A prática pedagógica orientada por princípios e direitos que 

privilegiam o desenvolvimento integral do adolescente precisa absorver a própria 

realidade do adolescente. Um projeto pedagógico bem construído, adequado e bem 
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conduzido, pode quebrar o ranço opressor da dimensão sancionatória que se 

materializa em imposições disciplinares. A sanção é a privação da liberdade e do 

convívio diário com a família e a comunidade, mas o processo não pode ser 

encaminhado como um ritual de constrangimentos e desrespeito aos direitos 

humanos.  

Como não há um projeto pedagógico específico, perde-se o detalhamento de 

informações que subsidiariam um processo avaliatório mais consistente. Que 

metodologias, técnicas, atividades são aplicadas e quais são os indicadores de 

qualidade? Como se definem, priorizam e aplicam os recursos de maneira 

compatível com a priorização do projeto?  Quais as atribuições de cada elemento 

(educador, coordenador, técnico, adolescente, família, demais instâncias públicas – 

saúde, segurança, cultura etc.) envolvido no processo? Como se estabelecem as 

relações com os Conselhos que tratam da criança e do adolescente? Quais as 

fontes de recursos? Estes e outros elementos pautados pelo SINASE perdem-se 

quando não estão explicitados e quando não há objetivos e metas definidas para 

uma realidade singular. O que ocorre, neste caso, é o favorecimento da burocracia e 

a improvisação como roteiro de trabalho.  

A ausência de parâmetros explícitos e bem dimensionados, a indefinição de 

tratamento e aplicação de eixos bem estruturados, traz problemas pedagógicos de 

articulação, implantação, acompanhamento e avaliação de ações em todos os 

níveis.  

Neste contexto, o Plano Individual de Atendimento, enquanto instrumento 

pedagógico perde sua razão de ser quando cumpre apenas uma formalidade 

burocrática, mas não atenta para as particularidades como elemento de orientação e 

enriquecimento do trabalho coletivo. 

A demanda do SINASE pela formação interdisciplinar da equipe técnica não é 

acatada. A formação continuada associada à persistente inadequação entre a 

formação profissional e a função exercida empobrece a percepção e reduz as 

possibilidades de superação das dificuldades além de limitar o processo de 

articulação entre as diversas instâncias sociais envolvidas no processo.  

A vida na unidade de atendimento ocorre à parte da vida na comunidade 

ferindo os princípios de integração, inclusão, participação e responsabilidade 

coletiva entranhados na essência das medidas socioeducativas.  
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Para o SINASE, a  

 
Unidade é o espaço arquitetônico que unifica, concentra, integra o 
atendimento do adolescente com autonomia técnica e administrativa, com 
quadro próprio de pessoal, para o desenvolvimento de um programa de 
atendimento e um projeto pedagógico específico (BRASIL. Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos. Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, 2006, p. 51). 

 

 

Assim sendo, existem normas e parâmetros arquitetônicos que precisam ser 

obedecidos no processo de construção, reforma e ampliação das unidades de 

atendimento. A estrutura física precisa ser compatível com as propostas do projeto 

pedagógico para que haja um funcionamento adequado às atividades 

socioeducativas. No caso do CDC–Picos, onde não há projeto pedagógico e a 

unidade localiza-se numa estrutura de um antigo presídio reformado para este fim, a 

probabilidade de adequação é muito limitada.  

Apesar da reforma, o espaço físico não atende adequadamente às 

necessidades, pedagógicas, técnico-burocráticas e  nem proporcionam áreas para 

uma convivência saudável. Continua com grades internas, janelas altas, quase 

inexistência de espaços de lazer, ambientes com dupla função, entre outros 

elementos, que mais lembram um ambiente prisional, diferente e distante do que 

prevê as normas do SINASE.  

Fragilizado pelas suas próprias indefinições e falta de autonomia, acomodado, 

sem estratégias de comunicação que propiciem a divulgação e ampliem os contatos, 

o CDC Picos é extremamente precário também na questão de recursos financeiros 

mantendo-se dos limitados recursos que o Poder Público lhe destina. Pouco 

articulado, dependente, não se percebe uma mobilização ou iniciativa em torno de 

ampliar as alternativas de fontes de recursos entre aquelas previstas pelo próprio 

SINASE. 

Vale salientar que no período da pesquisa, o CDC Picos–PI estava 

praticamente iniciando suas atividades. Se isto não justifica a inércia da sua 

atuação, pelo menos identifica a inexperiência típica dos processos em iniciação. 

Não se descarta a possibilidade de que, com o passar do tempo, a reflexão sobre a 

própria experiência aponte novos caminhos.  
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Faz-se necessário considerar ainda que o trabalho sociopedagógico será 

tanto mais produtivo quanto forem melhores e mais ágeis os demais serviços que 

com ele estão articulados. Estão neste elenco, o conjunto de atividades de suporte 

(saúde, educação, cultura, segurança, esportes, etc.) que não dependem da 

intervenção ou da gestão da própria unidade de atendimento.  

Uma melhor compreensão por parte da sociedade da importância do trabalho 

socioeducativo não deve ser descartada para a realização de um trabalho de mais 

qualidade e efeitos positivos. A questão política mais ampla que orienta a atuação 

de uma unidade de atendimento é a matriz do projeto coletivo do SINASE. É preciso 

criar dentro da própria estrutura estratégias capazes de envolver a sociedade neste 

desafio.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

De uma maneira geral, o CDC Picos não se distancia da média nacional 

identificada através de diagnóstico realizado pelo IPEA (SILVA; GUERESI, 2003) e 

outros estudos que se encontram disponíveis sobre o problema da inadequação das 

unidades de atendimento em relação às propostas do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

O quadro de desigualdade social, as dificuldades de uma sociedade regida 

pelo consumo, a ausência de políticas sociais básicas, entre outros aspectos, estaria 

na raiz da exclusão social, da insatisfação e da violência.  

Se o Estatuto da Criança e do Adolescente, por um lado, veio pautado pelas 

grandes discussões internacionais, por outro, parece que não se incorporou à nossa 

cultura nacional historicamente pautada pelo autoritarismo no tratamento às suas 

questões nevrálgicas e aos seus estrangulamentos, entre estes, a questão da 

criança e do adolescente. Falta entendimento e articulação com uma sociedade 

assustada com a violência crescente e o envolvimento de crianças e adolescentes. 

O que sobra em normatização falta em compreensão. As campanhas publicitárias 

não conseguem ser mais convincentes que as estatísticas. A sonhada cooperação 

entre a família, a sociedade e o estado não consegue sensibilizar a sociedade 

mobilizando-a em torno de uma luta comum. A desinformação coletiva sobre a 

articulação entre as políticas e programas de governo e os seus reflexos no bem 

estar de todos tem causado entraves no envolvimento da sociedade civil. Se a 

legislação é dinâmica, adequada e moderna, as práticas das redes de apoio ainda 

são bastante fragilizadas e não estão preparadas para enfrentar os desafios. Este 

não é um problema específico que diz respeito apenas à criança e ao adolescente, 

mas a sociedade em geral está submetida a dificuldades em relação à consciência e 

ao exercício da cidadania plena.  
O que se observa num micro sistema é a reprodução das mazelas, dos 

preconceitos, da incapacidade da sociedade em enfrentar seus grandes desafios 

agregando a todos num projeto político que tenha o exercício da cidadania como 

pauta das relações políticas, econômicas e sociais.  

Os resultados do nosso trabalho apontam para a necessidade de 

compreender a dinâmica que move a elaboração das políticas e a execução dos 
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programas, os entraves oriundos do descompasso entre as idéias, as propostas e a 

sua execução. Entre outros, três estudos, acreditamos ser de importância 

fundamental:  

 

a) análise dos sistemas de informação e comunicação que perpassam 
todas as instâncias envolvidas na formulação política e na execução das 
medidas socioeducativas: considerando o material consultado durante o 

desenvolvimento do trabalho e a experiência no cotidiano de uma pequena unidade 

inserida na extremidade de uma complexa rede de operações, atuamos não apenas 

como receptores, mas também como produtores de informações que circulam numa 

extensa rede de comunicação. Esta rede de comunicação tem vias de alimentação e 

distribuição de informações que podem funcionar bem melhor se detectados os 

pontos de estrangulamento onde as informações que alimentam o sistema são 

distorcidas até mesmo para facilitar a operacionalização e, de uma certa forma, 

manter a autonomia dos vários segmentos que integram a rede. As adaptações, 

algumas vezes necessárias, mas pouco ou mal orientadas, acabam distorcendo o 

sentido da ação educativa. Criam-se sobreposições ao longo da rede, de forma que 

se perde o sentido da abrangência das políticas na pulverização de ações 

individualizadas e pontuais que perdem o foco do conjunto. 

 

b) a relação entre a compreensão das políticas sociais para a criança e o 
adolescente e a aplicação das medidas socioeducativas: a construção do futuro 

pressupõe a projeção de algo que se planeja, de um percurso cheio de atalhos, mas 

com uma intencionalidade final que se o sujeito não conhece os pressupostos pelo 

menos vislumbra uma satisfação, um reconhecimento contido nos seus desejos e 

projeções. Ao desconhecer esta relação custo benefício, torna-se mais difícil 

integrar-se positivamente a um futuro projetado. Esta reflexão singela fruto de um 

cotidiano compartilhado numa unidade de internamento, provoca várias indagações 

que perseguem o nosso cotidiano: qual o sentido de se submeter a algo que não se 

entende por melhores que sejam as intenções? O que o adolescente pode 

vislumbrar, por exemplo, no momento da sua internação além da compreensão do 

isolamento como punição? Que relação existe entre a sua realidade naquele 

momento e o que a sociedade almeja e traduz através de suas políticas? Como o 
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adolescente pode interiorizar o objetivo das políticas diante das contradições na 

aplicação das medidas a que é submetido?  

 

c) a compreensão que as famílias têm das políticas de atendimento e 
como ela se expressam na execução das medidas socioeducativas: um dos 

momentos constrangedores na convivência com a aplicação das medidas 

socioeducativas é observar como as famílias se integram a este contexto. Além da 

questão afetiva, da desordem familiar, da postura de recriminação explícita da 

sociedade, as famílias sentem-se como figurantes de um script que elas não 

conhecem. Por não conhecer, entregam-se às participações previstas, materializam 

sua presença, mas não se integram ao processo. O que pensam as famílias, quais 

as suas expectativas e os espaços onde elas efetivamente acreditam que podem 

integrar-se na composição deste cenário pode ser uma informação preciosa para 

buscar novas alternativas no encaminhamento e aplicação das medidas 

socioeducativas.  

Do ponto de vista da aprendizagem, o trabalho ensinou a observar a própria 

experiência e o cotidiano, fez compreender melhor o próprio desempenho junto ao 

CDC, estimulou uma compreensão mais ampla do problema da criança e do 

adolescente e a descoberta e importância da formação profissional adequada no 

exercício das funções. 
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ANEXO A – Imagens Referentes ao Ambiente Físico do CDC da Cidade de Picos–

PI  

 

 
Fotografia 1 – Fachada do CDC Picos–PI 
Fonte: Newton Moura Bezerra 

 

 
Fotografia 2 – Quadro de avisos 
Fonte: Newton Moura Bezerra 
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Fotografia 3 – Quadro de avisos 
Fonte: Newton Moura Bezerra 

 

 
Fotografia 4 – Refeitório 
Fonte: Newton Moura Bezerra 
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Fotografia 5 – Cozinha 
Fonte: Newton Moura Bezerra 

 

 
Fotografia 6 – Refeitório/Sala de atividades 
Fonte: Newton Moura Bezerra 
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Fotografia 7 – Alojamentos Individuais 
Fonte: Newton Moura Bezerra 

 

 
 

Fotografia 8 – Camas 
Fonte: Newton Moura Bezerra 
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Foto 9 – Alojamento Individual 
Fonte: Newton Moura Bezerra 

 

 
Fotografia 10 – Banheiro de Alojamento 
Fonte: Newton Moura Bezerra 
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Fotografia 11 – Sanitário 
Fonte: Newton Moura Bezerra 

 

 
Fotografia 12 – Paredes Internas 
Fonte: Newton Moura Bezerra 
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Fotografia 13 – Paredes Internas 
Fonte: Newton Moura Bezerra 

 

 
Fotografia 14 – Corredor que dá Acesso ao Pátio para Banho de Sol 
Fonte: Newton Moura Bezerra 
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Fotografia 15 – Pátio para Banho de Sol 
Fonte: Newton Moura Bezerra 
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ANEXO B – Planta Baixa CDC Picos–PI 
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ANEXO C – Diagrama da Cobertura CDC Picos–PI 
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ANEXO D – Planta Baixa Não Oficial 
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ANEXO E – Termo de Recebimento 
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ANEXO F – Termo de Responsabilidade 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA-SASC 

COMPLEXO DE DEFESA DA CIDADANIA - CDC 

AÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

 

 Às_____ Hora do dia ___/___/___ o adolescente_________________ 
_________________________________ nascimento ___/___/____Natural 
de_____________________ Nº. ofício _____________ que se encontra sob 
responsabilidade do CDC desde as _____ do dia __/___/___ está sendo entregue 
ao responsável representado pelo Sr. ou 
Sra.___________________________________________________grau de 
parentesco____________________Endereço_______________________________
_______na cidade de________________________________ estado 
_____________________________o qual fica ciente do processo do adolescente 
bem como da sua responsabilidade por sua educação e seu acompanhamento, 
zelando pela a sua integridade física e bem estar social. 

 

                                                                               Picos, ____/____ /_____ 

 

              _______________________________________________ 

                                               Responsável pelo adolescente 

                      _______________________________________________ 

                                                 Registro geral – RG 

                      ________________________________________________ 

                                      Complexo de Defesa da Cidadania 
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ANEXO G – Termo de Compromisso 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 

COMPLEXO DE DEFESA DA CIDADANIA – CDC 

AÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA – ASE 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

 

Eu, _______________________________________________estou ciente da rotina 

e das normas do Complexo de Defesa da Cidadania, assim como dos meus direitos 

e deveres , e me comprometo a cumpri-los, enquanto estou acautelado na presente 

Unidade. 

 

 

 

 

Picos, ____ de ________________ de 200____. 

 

 

 

______________________________ 

Adolescente 
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ANEXO H – Ficha de Entrevista Social (1ª Vez) 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

SECRETARIA  DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA – SASC 

COMPLEXO DE DEFESA DA CIDADANIA – CDC 

AÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA  

 

FICHA DE ENTREVISTA SOCIAL (1ª vez) 

 

01 – Identificação: 

1.1 – Nome: 

___________________________________________________________________ 

1.2 – Data de Nascimento: ___ / ____ / _______ Naturalidade: 

____________________________ 

1.3 – Idade      Religião:      

1.4 -  

Sexo:_________________Cor:___________________Cabelos:________________ 

1.5 – Dados sobre a família:  

Pai -           Idade:    

Profissão:     Naturalidade:    Escolaridade:

    

Mãe:          Idade:    

Profissão:    Naturalidade:    Escolaridade:

    

Irmãos/irmãs:           
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Endereço____________________________________________________________

_________        ____________________ 

Posição de nascimento:          

Nome do responsável:       Idade:   

Grau de parentesco:        Idade: 

   

Profissão:   Naturalidade:    Escolaridade:

    

1.6 - Situação Conjugal: 

(   ) solteiro  (   ) casado (   ) concubinato     (   ) separado/divorciado 

(   ) outra situação: _______________________________________ 

1.7 – Condições Sócio - econômicas: 

Renda familiar 

- Até um salário mínimo   (   ) 

- De 1 a 2 salários mínimos    (   ) 

- De 2 a 3 salários mínimos    (   ) 

- De 3 a 5 salários mínimos    (   ) 

- De 5 a 10 salários mínimos    (   ) 

- De 10 a 20 salários mínimos   (   ) 

- Mais de 20 salários mínimos   (   ) 

Quantas pessoas trabalham na família     Quais?  

   

1.8 - A família reside em: 

(   ) Casa     (   ) Apartamento 
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(   ) Própria     (   ) Quitado 

(   ) Alugada     (   ) Financiado     

(   ) Cedida     (   ) Outro 

   

0.2 Escolaridade do Adolescente: 

2.1 – Estuda:  (   ) sim   

Escola:___________________________ série: _________________ Turno: 

________ 

  (   ) Não 

Motivo: __________________________ Quanto tempo: ___________ Série: 

_______ 

03 – É usuário de: 

(   ) fumo  (   ) Bebida alcóolica   (   ) Maconha 

(   ) Cola/solvente (   ) Loló   (   ) outros tipos: ______________ 

04 – Aspectos relacionados à autoridade de atos infracionais 

(   ) Primário  (   ) Reincidente 

Natureza do (s) ato (s) infracional (ais): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

05 – Situação/ Problema 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

06 – Aspectos significativos da entrevista: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________ 

07 – Encaminhamento: 

           _________ 

Horário do atendimento: _____________  data: ____ / _______ /  

____________ 

 

 

____________________________________ 

Técnico Responsável 
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ANEXO I – Plano Individual de Atendimento 
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ANEXO J – Ficha de Atendimento Social às Famílias 
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ANEXO L – Sugestão de Cardápio Semanal 

 

 
 


