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RESUMO 
 
 

 

O estudo em questão abordou a problemática da infração juvenil, no que 

diz respeito ao cumprimento da medida sócioeducativa de Liberdade Assistida 

prevista no Programa de Medidas Sócioeducativas do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Esta medida tem como proposta de enfrentamento à prática 

infracional dos adolescentes, a intervenção em sua realidade familiar e 

comunitária. Diante desta perspectiva, destacou-se a necessidade de uma 

reflexão entre o sentido legal da norma e os elementos representacionais 

elaborados e compartilhados pelos adolescentes infratores sobre a medida de 

Liberdade Assistida. A partir desta reflexão, o nosso objetivo consistiu em 

identificar as representações sociais sobre a medida de Liberdade Assistida pelos 

adolescentes para analisar o seu conteúdo e as implicações do contexto no qual 

ela foi construída. Neste sentido, o estudo foi desenvolvido com base na Teoria 

das Representações Sociais, enquanto teoria voltada ao conhecimento prático da 

realidade. Para a sua operacionalização foi utilizado o método de abordagem 

qualitativa e como instrumentos de coleta de dados, a observação participante e a 

aplicação de entrevistas semi-estruturadas. Foram entrevistados quinze 

adolescentes infratores e os dados foram analisados através do software Alceste. 

Em seus resultados, a investigação indica principalmente que a medida enfocada 

é objetivada pelos adolescentes entrevistados no estudo, no horário determinado 

para o recolhimento em casa, nos cursos profissionalizantes e numa oportunidade 

de emprego. O sentido dado à infração ancora-se num valor cultural que associa 

infração à culpa e punição. E, por sua vez, o sentido dado à punição revela sua 

associação à privação de liberdade. Nesta perspectiva, na construção do sentido 

da Liberdade Assistida os adolescentes fazem referência a experiência de 

internação. Observou-se ainda que o significado da Liberdade Assistida é 

permeado pelo contexto familiar, infracional e sócioeducativo. A medida também 

assume um caráter avaliativo evidenciado na oposição entre o bem e o mal, no 

qual o “bem” relaciona-se a medida enquanto uma oportunidade oferecida para o 

adolescente que infracionou e o “mal” ao uso indevido desta oportunidade.  

 

Palavras-chave: Infração, Liberdade Assistida, Representações Sociais 



 

ABSTRACT 
 
 

This study question has approached the problem of juvenile infraction, for 

the matter of the fulfillment of the socio-educative measure of Assisted Freedom, 

according to the Program of Socio-educative Measures of the Child and 

Adolescent Statute. This measure considers the intervention in their familiar and 

communitarian realities, as a proposal to face the adolescent  infraction practice. 

Up against this perspective, the necessity of a reflection between  the legal sense 

of the rule and the representative elements drawn up and shared by teenager 

infringers about the Assisted Freedom measure was pointed out. From this 

refletion, our objective consisted of identifying the social representations about the 

Assisted Freedom measure of the adolescents to analyze its content and the 

implications of the context it was built in. In order to accomplish that, this study 

was based on the Social Representations Theory, as it worries about the practical 

knowledge of reality. To make it operational, the qualitative approach method has 

been used and, as data collection instruments, documental analyses, participant 

observation and the application of semi-structured interviews. Fifteen teenager 

infringers were interviewed and the Alceste software analyzed the data. The  

results were that the research points out mainly that the measure is realized by the 

adolecents in this study the time set to be back home, the tecnnical school and a 

job opportunity. The meaning given to the infraction is set on a cultural value that 

associates infractions with guilt and punishment. And for its turn, the meaning 

given to punishments reveals its association with lack of freedom. In this 

perspective, in the building of the Assisted Freedom, the teenagers refers to the 

experience of imprisonment. It was also observed that the meaning of the Assisted 

Freedom is influenced by the family context, as well as infractional and socio-

educative  contexts. Assisted Freedom also takes an evaluative nature by 

distinguishing the good from the evil, in which “good” relates to the measure as an 

offered opportunity to the teenager who broke the law, whereas “evil” relates to the 

improper use of such opportunity.  

 

Key-words: Infraction, Assisted Freedom, Social Representations.  
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

 

Esta dissertação buscou analisar a representação social dos adolescentes 

infratores sobre a medida sócioeducativa de Liberdade Assistida em seu processo 

de cumprimento. O estudo foi desenvolvido através dos conteúdos fundantes da 

Teoria das Representações Sociais. Sua proposta inicial e posterior estruturação 

metodológica, enquanto projeto de pesquisa, foram construídas com base nas 

experiências profissionais vivenciadas junto à área da criança e do adolescente. 

Esta prática fez surgir o nosso interesse em desenvolver um estudo que 

contribuísse com o processo de implementação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em especial, no que diz respeito ao Programa de Medidas 

Sócioeducativas nele previsto.  

A primeira experiência que destacamos e que determinou 

fundamentalmente a escolha da temática indicada para o estudo é referente ao 

estágio curricular da graduação em Serviço Social, desenvolvido em 1996 no 

Juizado da Infância e da Juventude do Recife - 2º Vara, onde, supervisionados 

pela equipe técnica, gerenciávamos o processo de cumprimento das medidas 

sócioeducativas pelos adolescentes infratores. As Medidas sócioeducativas 

atuam “buscando a sua plena recuperação, sem desligá-los do ambiente familiar 

e comunitário” (Tribunal de Justiça - PE, 1994, p. 9). O seu objetivo consiste na 

implementação de medidas de caráter educativo que ofereçam aos adolescentes 

autores de atos infracionais a possibilidade de reflexão sobre as motivações, as 

conseqüências e a gravidade do ato praticado.  

Dentre as medidas propostas, a nossa experiência é caracterizada por um 

maior número de acompanhamentos junto à medida de Liberdade Assistida, a 

partir da qual foram desenvolvidas as nossas principais observações, 

inquietações e questionamentos. A medida de Liberdade Assistida tem como 

proposta educativa o acompanhamento do Adolescente, a princípio, durante seis 

meses (podendo ser prorrogada, revogada ou substituída), através de um 

trabalho de orientação direcionado a intervir na realidade familiar e comunitária do 

adolescente, promovendo, de acordo com o caso, o seu retorno à escola, ou 

encaminhando-o a um tratamento para dependentes de drogas. Para a aplicação 



 

das medidas é considerado o perfil do adolescente e de sua família, no que diz 

respeito ao seu relacionamento comunitário, a natureza do ato infracional, os seus 

valores pessoais e a sua situação socioeconômica, como elementos que 

determinam em grande parte a prática do ato infracional. Esses fatores atingem 

também o processo de cumprimento da medida sócioeducativa, pois conforme o 

art. 112 do Estatuto: “a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua 

capacidade de cumprí-la, as circunstâncias e a gravidade da infração”.  

Neste trabalho de acompanhamento das medidas sócioeducativas 

observávamos, por parte dos adolescentes, uma postura aparentemente passiva. 

Alguns pareciam demonstrar alívio ao tomarem conhecimento das medidas. 

Questionávamos, naquele momento, se esta aparente passividade não seria 

decorrente de fatores culturais relativos a tratamentos punitivos dispensados à 

infração. Assim, consensualmente, em sua proposta, a Liberdade Assistida rompe 

com a dimensão da cultura punitiva, uma vez que não previa a privação de 

liberdade e, desta maneira, os adolescentes poderiam construir um entendimento 

da medida como atividade desvinculada da infração. Neste sentido, a medida 

também poderia ser vista como “boa” ou “fácil” de cumprir, já que é requerida 

apenas, segundo esta perspectiva, a realização de algumas atividades.  

Se a interpretação estiver fundamentada nesta perspectiva, a proposta 

educativa da medida e o alcance dos seus objetivos, tornam-se comprometidos. 

Destaca-se que sem o comprometimento do adolescente com a medida, com a 

importância pessoal e social da sua proposta, a sua aplicação se restringirá a 

uma mera execução de atividades. Portanto, há a necessidade da apreensão da 

interpretação dos adolescentes infratores, como indicativo do seu 

comprometimento no processo de cumprimento da medida. O interesse consiste 

em identificar os significados compartilhados entre os adolescentes infratores 

frente à proposta educativa da medida de Liberdade Assistida para analisar a sua 

correspondência junto ao que está previsto na lei e para refletir se os significados 

atribuídos compactuam com a proposta educativa ou se estes se colocam como 

entraves ao processo de cumprimento das medidas. 

O citado processo de acompanhamento das medidas também envolvia a 

atuação dos orientadores1, os quais, preferencialmente vinculados às entidades 

                                                 
1 Termo utilizado no Estatuto para designar a pessoa capacitada para acompanhar o adolescente, 
a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. No caso do referido 



 

sociais da própria comunidade do adolescente, acompanhavam de maneira direta 

o cumprimento da medida, providenciando os encaminhamentos necessários e 

apresentando regularmente relatórios à equipe técnica a respeito do processo de 

cumprimento. 

Nesta ocasião, foi desenvolvido um estudo que permitiu identificar e 

analisar, a partir do “modo de pensar” do orientador, a importância deste no 

processo de cumprimento das medidas sócioeducativas. O “modo de pensar”, 

abordado neste estudo, referia-se à interpretação, por parte dos orientadores, da 

proposta educativa das medidas previstas no Estatuto, bem como a sua 

compreensão sobre infração e adolescência e, ainda, à clareza no entendimento 

do seu papel junto ao cumprimento das medidas. 

 A análise dos dados obtidos neste estudo destacou o orientador como 

aquele que efetivamente estabelecia os limites e as obrigações aos adolescentes. 

Ou seja, o juiz determinava a sentença e a equipe técnica gerenciava sua 

execução, mas o acompanhamento efetivo do seu cumprimento cabia ao 

orientador. Desta forma, o orientador foi identificado como elemento fundamental, 

pois num trabalho em conjunto em que a eficácia da atividade de um integrante 

depende sobremaneira das atividades executadas pelos demais, o orientador 

apresenta-se como o último elemento nesta integração, isto é, desde o momento 

em que o adolescente é apreendido pela autoridade policial e conduzido à 

delegacia inicia-se a responsabilidade do Estado no seu atendimento, e este, 

após a determinação da sentença, convoca a sociedade civil, através dos 

orientadores para participar de sua intervenção final - a execução da medida 

sócioeducativa.  

O estudo aqui desenvolvido, entretanto, direciona o seu enfoque para a 

figura do adolescente, considerando que este também é um elemento 

fundamental, ao ocupar, no processo de execução da medida, uma posição de 

significativa importância. Todos os esforços empreendidos nas atividades 

desencadeadas desde a apreensão policial até o trabalho do orientador (conforme 

seqüência indicada acima), são investidos ou “entregues” ao adolescente, que 

tem, a partir deste momento, a responsabilidade de cumprir o seu papel e dar 

continuidade à proposta. É sobre este sujeito que lançamos o nosso olhar e 

                                                                                                                                                    
Juizado da Infância e da Juventude, diz respeito aos educadores sociais vinculados as entidades 
conveniadas ao mesmo. 



 

delimitamos o nosso objeto, privilegiando a relação do adolescente com a medida 

sócioeducativa, no que diz respeito a sua visão, entendimento ou, mais 

precisamente, interpretação da mesma.  Partimos do pressuposto de que esta 

interpretação pode determinar diretamente o grau de engajamento e 

comprometimento do adolescente na execução da medida sócioeducativa.  

Destacamos ainda, que este estudo corresponde à mesma perspectiva do 

mencionado estudo da graduação, à medida que este se propôs a identificar o 

“modo de pensar” do orientador, conforme denominado em seu contexto; e este, 

ora apresentado, se propôs a identificar a representação social dos adolescentes 

infratores sobre a medida sócioeducativa de Liberdade Assistida. O primeiro, 

como produção científica incipiente, designou a interpretação dos sujeitos (no 

caso os orientadores) de “modo de pensar”; e, o segundo, como produção 

teoricamente mais aprofundada, também buscou a interpretação dos sujeitos (no 

caso os adolescentes) ou os significados compartilhados e para tanto utilizou a 

Teoria das Representações Sociais. 

Como outro momento da nossa trajetória que também contribuiu para a 

escolha desta temática em nosso estudo temos, desta feita já enquanto técnica e 

mestranda em Serviço Social, a prática na Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Social de Pernambuco2 junto ao Programa Ciranda da Criança – 

Celebrando o Estatuto3, direcionado exclusivamente a crianças e adolescentes 

em situação de risco pessoal e social, condição esta caracterizada por crianças e 

adolescentes que se encontram expostas a fatores que possam comprometer ou 

violar a sua integridade física, psicológica ou moral por ação ou omissão da 

família, da sociedade e/ou do Estado. A situação de risco pessoal e social pode 

ser então exemplificada entre outros aspectos, por crianças e adolescentes 

vítimas de abandono, de tráfico, de abuso sexual, de negligência e maus-tratos na 

família e nas instituições, de trabalho abusivo e explorador, que cometem atos 

infracionais, que têm as ruas como espaço de sobrevivência e moradia, 

envolvidas no uso e tráfico de drogas e prostituídas.  
                                                 
2 Esta denominação da Secretaria é referente ao ano de 2000. Hoje sua denominação é 
Secretaria de Cidadania e Políticas Sociais do Estado de Pernambuco. 
 
3 Programa implementado nos municípios, pelo governo estadual, através da então Secretaria de 
Planejamento e Desenvolvimento Social do Estado de Pernambuco que visa a proteção de 
crianças e adolescentes, cujos direitos sociais estejam ameaçados ou violados, e o fortalecimento 
e consolidação da municipalização da assistência social e da Política de Atendimento à Criança e 
o Adolescente. 



 

Neste sentido, a experiência citada, também num caráter gerencial das 

execuções dos programas pelos municípios do estado (ou entidades comunitárias 

vinculadas às prefeituras municipais), permitiu uma aproximação direta com a 

estrutura técnica dos programas, diante das leituras e análises requeridas e 

principalmente do acompanhamento frente as suas execuções. Essa experiência 

proporcionou uma ampla intervenção, ao abranger vários programas nesta área e 

não apenas o de execução de medidas sócioeducativas, embora tenha sido 

restrita, no sentido de, muitas vezes, não possibilitar um acompanhamento mais 

efetivo da execução dos mesmos.  

Ainda na então Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social do 

Estado de Pernambuco destacamos a experiência de interlocução no Programa 

de Monitoramento e Avaliação das Políticas Públicas, na qual foi possível 

conduzir um processo de discussão e articulação entre diversos projetos que 

permitiu uma maior aproximação com as implicações inerentes aos mecanismos 

político-institucionais de implementação das políticas públicas e daí abranger 

nossa visão nesta análise a respeito da Política de Atendimento à Criança e ao 

Adolescente e mais especificamente do Programa de Medidas Sócioeducativas, 

análise esta fundamental em nosso estudo. 

O conjunto das observações e análises desenvolvidas em cada um destes 

momentos fundamentou a construção de um estudo com a perspectiva de 

contribuir com a implementação efetiva e eficaz do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no qual, diante de sua ampla abordagem no trato da questão da 

criança e do adolescente, foi delimitado neste enfoque e de acordo com o 

interesse e identificação pessoal, a medida sócioeducativa de Liberdade Assistida 

do Programa de Medidas Sócio-educativas, buscando identificar as 

representações sociais do adolescente infrator sobre a sua proposta. Segundo 

Volpi (2001), “ao dar voz aos jovens... observamos que o contexto da aplicação 

das medidas sócioeducativas apresenta contradições e ambigüidades mais 

complexas do que um olhar superficial pode captar” (2001, p.16). A UNESCO, por 

sua vez, em seu programa para o biênio 1997/99 apresentou como uma das 

prioridades “escutar” os jovens. 

Esta perspectiva fundamenta a importância de um estudo que aborda a 

medida de Liberdade Assistida a partir de quem a vivenciou ou vivencia. Isto 

significa analisar se os objetivos concernentes ao cumprimento da medida são 



 

passíveis de serem atingidos mediante as representações sociais construídas 

pelos adolescentes. Neste sentido o nosso estudo é também respaldado em Silva 

(2000) quando no Congresso Ibero-Americano de Psicologia Jurídica, realizado 

em Havana em 1997, destaca a necessidade de levantar questões sobre o 

caráter punitivo e/ou educativo das medidas sócioeducativas. Da mesma forma, 

encontramos indicado, dentre o conjunto das propostas aprovadas na plenária 

final da IV Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

realizada em 2002, no eixo de discussão sobre as medidas sócioeducativas, o 

seguinte compromisso: “Proporcionar a efetiva aplicação do caráter 

sócioeducativo das medidas, assegurando o direito constitucional de ampla 

defesa e a desmistificação da impunidade do adolescente autor de ato infracional 

mediante campanhas de esclarecimentos de longo alcance, visando à construção 

da cultura da paz”. 

A relação entre a perspectiva educativa versus punitiva, portanto, tornou-se 

desafiante e objeto central do nosso estudo que, desta forma, buscou discutir a 

interpretação dos adolescentes sobre a Liberdade Assistida frente à norma legal 

(ECA). Assim, a análise teórica desenvolvida e os referidos resultados a serem 

alcançados no estudo proposto, poderão contribuir para: 

 

- A formação da jurisprudência, ao discutir os elementos envolvidos na 

interpretação e aplicação da lei (ECA); 

- A atuação da rede institucional de atendimento a criança e ao adolescente que 

elaboram, gerenciam e executam as medidas; 

- A atuação dos Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

- O debate da Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente e do 

Programa de Medidas Sócioeducativas; 

 

Para esta última, Abramovay (1999) afirma: “somente se soubermos como 

os jovens pensam e vivem, e porque pensam assim, poderemos encontrar uma 

nova linguagem, fundamento de uma nova política” (1999, p. 10).  É aí que 

estabelecemos a articulação do nosso objeto com o estudo das Representações 

Sociais, pois conforme Almeida (2002): 

 



 

O estudo de uma representação social pressupõe investigar o que 
pensam os indivíduos acerca de um determinado objeto (a 
natureza ou o próprio conteúdo da representação) e porque 
pensam (que funções o conteúdo de uma representação assume 
no universo cognitivo e social dos indivíduos). (2002, p. 3). 
 

Em conjunto, as contribuições ressaltadas justificam a importância de um 

estudo que teve como principal objetivo apreender as representações sociais dos 

adolescentes infratores sobre a medida sócioeducativa de Liberdade Assistida e 

como aquelas influenciam no cumprimento desta.  

Esta pesquisa, embora, conforme já explicitado, tenha sido construída a 

partir das experiências profissionais realizadas na cidade do Recife, sua 

operacionalização foi efetivada no Centro de Iniciação Profissional Granja das 

Oliveiras da Secretaria de Estado de Ação Social do governo do Distrito Federal 

em Brasília, por ocasião do mestrado sanduíche realizado junto a UnB no período 

de junho a dezembro de 2002, com o apoio financeiro da CAPES/PROCAD.  

Em sua construção a presente dissertação foi estruturada em quatro 

capítulos. O primeiro consiste numa reflexão teórica acerca da infração juvenil, 

buscando identificar e analisar as suas determinações, manifestações e 

conseqüências. Traz, também como reflexão teórica, uma análise junto à 

violência e a perspectiva da punição em sua relação com a infração e o resgate 

da processualidade histórica das legislações infanto-juvenis brasileiras anteriores 

ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Para o segundo capítulo reservamos a 

descrição conceitual da medida sócioeducativa de Liberdade Assistida. O terceiro 

capítulo, por sua vez, apresenta o aporte teórico da pesquisa - a Teoria das 

Representações Sociais e a condução metodológica da pesquisa. E por fim, o 

quarto capítulo que direciona toda a discussão teórica desenvolvida para a fala 

dos adolescentes, refletindo sobre os elementos representacionais suscitados nas 

entrevistas.   

A identificação dos elementos de representação social, bem como as 

reflexões suscitadas por eles exprimem a abrangência, complexidade e relevância 

de uma produção teórica que buscou, através dos mecanismos de análise das 

representações sociais, contribuir com as ações desenvolvidas no trato da 

problemática da infração praticada por adolescentes em nosso país. 
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1.1 - Influências e Manifestações 
 

O desenvolvimento de uma reflexão teórica sobre as influências e 

manifestações da infração juvenil demandou, a princípio, a abordagem dos 

elementos envolvidos na estrutura conceitual dos termos infração e juventude. 

Esta proposta de enfoque foi assim definida como tentativa de identificar, discutir 

e esclarecer os fatores implícitos ao fenômeno infracional, bem como oferecer 

objetividade à reflexão.  

Ressaltamos, entretanto, que os fatores implícitos de um fenômeno social 

denominado através da articulação de determinados termos vão além das 

análises isoladas destes termos. Infração e juventude apresentam, cada um, 

estruturas e consolidações histórica e social próprias, com construções e 

implicações específicas. E, infração juvenil não significa a mera conjugação das 

referidas estruturas da infração e juventude, pois sua construção traz novos 

elementos, sujeitos, situações, demandas e conceitos que produzem e requerem, 

por sua vez, novas relações, comportamentos, intervenções, instituições, leis e 

políticas. Portanto, construir uma reflexão acerca da infração juvenil, enquanto 

fenômeno social, separando os seus elementos como num jogo de peças para, de 

um modo funcional, entendê-los isoladamente e depois agrupá-los ou “encaixá-

los” não possibilita a abrangência da sua estrutura e complexidade, pois tanto a 

realidade social na qual estes fenômenos são produzidos, como as suas 

evidências são contextos extremamente dinâmicos.  

Assim sendo, isto é, a partir do entendimento de que num estudo desta 

natureza não cabem análises conceituais isoladas dos elementos ou termos 

envolvidos, a condução do processo elaborativo, desencadeado a partir das 

leituras e reflexões iniciais, deslocou o interesse e, portanto o enfoque para 

aqueles elementos inerentes à questão, que ampliam o entendimento das suas 

relações e manifestações. Nesta perspectiva, foram levantados aspectos na 

direção de uma análise, no sentido de considerar e incorporar à reflexão as 

discussões inerentes à infração juvenil, ou que tenham correspondência direta 

com a prática da mesma. Deste modo, observamos que discutir a infração juvenil 

remete necessariamente à dinâmica social da violência, principalmente no âmbito 

sócio-urbano. Destacamos inclusive que no conteúdo das mais diversas reflexões 



 

teóricas desenvolvidas nesta área, temos o uso do termo violência com o mesmo 

sentido atribuído à infração, conforme podemos verificar em Rosa (2001), por 

exemplo, quando esta afirma: “adolescentes com prática de ato infracional 

deveriam suscitar uma preocupação especial, porque já vivem a violência, seja 

como agentes e/ou como vítimas” (ROSA, 2001, p. 184). Contudo, entendemos e 

apontamos, através da nossa reflexão, que o fenômeno da violência acompanha 

e determina a infração praticada por adolescentes, enquanto modalidade de sua 

prática. Isto significa dizer que a infração é uma das expressões da violência. Por 

sua vez, a punição também se coloca como elemento intrínseco e norteador para 

o entendimento da infração juvenil, já que corresponde a lógica cultural permeada 

no processo de tratamento dispensado à prática infracional.  

Diante destas indicações, verifica-se que a infração juvenil em suas mais 

variadas manifestações se apresenta como um fenômeno de ampla dimensão 

social. No contexto desta dimensão, estão presentes aspectos econômicos, 

sociais e psicológicos que perpassam a questão, através da possibilidade direta 

de influência, particular ou conjunta, sobre a prática infracional. Tais aspectos 

interagem dialeticamente e imprimem à problemática uma estrutura multifacetada 

e de difícil compreensão e intervenção. É até possível afirmar que não existem 

respostas teóricas precisas, mas apenas aproximações explicativas ou 

identificadoras dos determinantes da conduta delitiva, pois se observa que “os 

estudos que buscam identificar uma causa para a prática de atos infracionais não 

conseguem ir além da identificação de múltiplos fatores” (VOLPI, 1999, p. 53). E 

continua, “o cometimento de um ato infracional não decorre simplesmente da 

índole má ou de um desvio moral. A maioria absoluta é reflexo da luta pela 

sobrevivência, abandono social, das carências e violências a que meninos e 

meninas pobres são submetidos” (VOLPI, 2002, p. 327).  

Abromovay (1999) ressalta um outro fator relacionado à problemática da 

infração. A expectativa da impunidade assume uma perspectiva, na qual o 

indivíduo seria estimulado a infringir a lei, diante da suposta ineficiência e 

corrupção existentes nos aparatos policial e jurídico do país.  

 

A ineficiência dos comportamentos segundo as normas leva à 
perda da credibilidade das próprias normas, o que gera uma 
dinâmica de descrença e desconfiança generalizadas que atinge 



 

inclusive os atores e instituições encarregadas de preservar as 
próprias normas, como a polícia e o Judiciário “. (ABROMOVAY, 
1999, p. 15). 

 

Entretanto, além destas abordagens teóricas que estabelecem o princípio 

da compreensão dialética das relações sociais como forma de produção e 

reprodução de valores, atitudes e comportamentos, é preciso também considerar 

a perspectiva funcionalista de análise enquanto contribuição oriunda das mais 

diversas áreas de conhecimento que buscaram explicar a questão e ainda como 

forma de ampliar a reflexão e desenvolver o senso crítico. No campo sociológico 

são teorias que explicam o fenômeno a partir da inadequação do indivíduo ao 

meio. É o modelo consensual de funcionamento da sociedade ou de ordenação 

da realidade que estabelece um sistema formal e outro não-formal, no qual a 

função dos indivíduos é de se manterem, se adaptarem ao sistema formal ou 

tornarem-se desviantes ao cometerem atos ilegais e, portanto necessitados de 

tratamento corretivo e ressocializante. Schoemaker e Chesnais (1996), por 

exemplo, correspondem a esta linha de análise, conforme veremos mais adiante. 

Contudo o nosso enfoque será desenvolvido a partir da perspectiva 

dialética, pois consideramos que esta fornece, através dos seus mecanismos de 

análise, uma maior aproximação para a elucidação e abrangência do fenômeno. 

Desta forma, procuraremos discutir a seguir, com maior profundidade, os fatores 

que estruturam o ato infracional. Destacamos neste momento que sua prática 

evidencia na teia dos aspectos plurais já referidos como estando em permanente 

interação e confluência, a possibilidade de distintas incidências sobre cada 

indivíduo. É a concepção particular do fenômeno, na qual os rebatimentos dos 

elementos de influência, inclusive sob o mesmo grau de intensidade - embora 

indaguemos se é possível medir ou determinar graus de intensidade a esta 

questão -, apresentam variadas repercussões diante dos diferentes indivíduos. É 

o reflexo do cotidiano, das necessidades, das relações sociais e interpessoais no 

mundo interno do indivíduo que, enquanto expressão da sua subjetividade, 

interage com o meio de acordo com a sua constituição, a qual, por sua vez, 

também já foi formada sob a influência deste ambiente. 

Neste sentido, o entendimento e enfrentamento da infração juvenil são 

atividades que exigem uma profunda reflexão teórica. Requer, numa primeira 



 

leitura do fenômeno, o desenvolvimento de uma análise conjuntural e crítica dos 

aspectos que acompanharam o processo de formação dos adolescentes 

infratores, das práticas comportamentais daí decorrentes e ainda da realidade 

objetiva que hoje se apresenta como cenário sócioeconômico e familiar de sua 

prática delitiva. É por isso que Gregori questiona se “é possível entender e corrigir 

a questão do adolescente infrator sem analisar o problema da educação, da 

família, das drogas, do emprego, da psicologia, da influência da cultura, da 

religião, dos meios de comunicação?”. (GREGORI, 2000, p. 9). 

Em seu conceito jurídico, ato infracional, segundo o art. 103 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, diz respeito à conduta descrita como crime ou 

contravenção penal. Ou seja, os atos cometidos por crianças ou adolescentes 

correspondem ao crime ou contravenção praticados por adultos, mas que dentro 

de uma linguagem técnica específica em função da idade atribuída à criança e ao 

adolescente, é designado como ato infracional. Observa-se, entretanto que 

considerando a ação em si, não há diferença entre crime e ato infracional, mas 

quanto as suas sanções temos que o crime está sujeito à pena e o ato infracional, 

por sua vez, está sujeito à aplicação de medidas sócioeducativas. 

Ao conceito psicossocial do ato infracional, Abromovay (1999) oferece 

contribuições teóricas para o alcance do seu entendimento ao analisar o conjunto 

das três grandes abordagens explicativas do fenômeno. A primeira refere-se ao 

caráter individual. As teorias aí difundidas baseiam-se nas estruturas individuais, 

na personalidade, ou ainda nos fatores biossociais como geradores de 

comportamentos ditos criminosos. A segunda via explicativa reporta-se à 

perspectiva econômico-estrutural. Segundo Abromovay, Ratinoff (1996) 

corresponde a esta linha explicativa quando este considera que a aceleração do 

desenvolvimento tecnológico estaria gerando no mercado produtivo um grupo de 

excedentes especialmente entre os jovens. Esta reflexão traz novo elemento 

referente ao ingresso dos jovens no mundo da “maturidade” - mundo do trabalho 

e da autonomia financeira, que hoje se dá com idades mais avançadas diante das 

novas competências exigidas. Sua defesa se dá no fato de que esta circunstância 

propicia nos jovens a busca de alternativas ilegais de existência e sobrevivência. 

A partir desta explicação, podemos considerar que a infração juvenil pode indicar, 

a tentativa de suprimento das necessidades básicas do adolescente. 



 

Como terceiro enfoque de explicação, são colocadas a crise e falência dos 

padrões institucionais e normativos da sociedade moderna. São crises na família, 

na escola ou na igreja, enquanto instituições responsáveis pela formação dos 

jovens, que geram, diante da acelerada transformação social, a fragilização das 

normas sociais. De acordo com Merton (1949), “os desvios da norma e da 

delinqüência em larga escala acontecem quando a estrutura social prescreve 

metas que determinados grupos não podem atingir por meios socialmente 

sancionados”.  

Em conjunto, as vias de explicação abordadas acima revelam a 

multiplicidade de dimensões envolvidas na prática delitiva juvenil. Abromovay 

(1999) afirma que as referidas explicações buscam ordenar o estudo das “causas” 

referentes a esta questão e que “a busca da compreensão desse fenômeno 

implica o desafio de articular dimensões de nível macro com outras de médio e 

micronível”. 

Encontramos nesta mesma linha argumentativa, embora mais 

precisamente direcionada à busca do entendimento da gênese da infração juvenil, 

as principais teorias difundidas por Schoemaker (1996) identificadas e criticadas 

por seu caráter positivista, na pesquisa - Traçando Caminhos numa Sociedade 

Violenta: a Vida de Jovens Infratores e seus Irmãos não Infratores - desenvolvida 

por Assis (1999). Chamadas de níveis de conceitualização são apresentadas três 

abordagens na tentativa de orientar o estudo. A primeira refere-se ao nível 

estrutural, como sendo aquele indicado pelos fatores sociais, situacionais e 

pessoais que promovem a prática da infração. Neste nível difundiram-se teorias 

sobre a desorganização social existentes nas instituições sociais e nas relações 

comunitárias diante da falta de controle e da dificuldade das organizações de 

resolverem coletivamente seus problemas. Haveria neste contexto, a substituição 

dos padrões convencionais por padrões criminais. A teoria da anomia, por sua 

vez, volta-se para a reflexão sobre a parcela da sociedade que se encontra 

economicamente em desvantagem, se engajando com isso em atividades ilegais 

e criminosas. Em sua discussão, defende ainda a diferença existente entre a 

ideologia das oportunidades e as reais condições sociais e econômicas oferecidas 

aos indivíduos para a sua realização.  



 

Ressaltamos que, conforme colocação acima, essas teorias foram 

criticadas por Assis (1999) por tratarem de maneira mecanicista, fenômenos 

socialmente dinâmicos. Contudo, como já sinalizado, afirmamos que para fins de 

análise é importante nesta nossa reflexão situarmos as demais abordagens como 

forma de balizar os estudos científicos difundidos nesta área.  

Desta forma, como segunda abordagem apontamos o nível sócio-

psicológico, tendo como principal teoria à do controle social. Assegura que a 

gênese da infração juvenil está associada a alguma dificuldade da família, da 

escola ou da igreja, enquanto instituições responsáveis de adaptar o indivíduo às 

normas sociais, no sentido de “controlar” os jovens. Nesta perspectiva, a função 

dos indivíduos é se manter no sistema ou na ordem socialmente estabelecida, 

para a ela se adaptar ou tornar-se desviante. É por isso que Chesnais apud Assis 

(1999) destaca em sua pesquisa sobre violência nas sociedades ocidentais que 

no Brasil a delinqüência4 é decorrente de um fraco controle da família, escola e 

igreja exercido sobre os jovens. Há também teorias que situam a questão da 

delinqüência através da visão construída pelos jovens sobre si mesmos, bem 

como da influência da realidade social sobre a sua auto-imagem. A partir desta 

indicação, Reckless apud Assis (1999) afirma que os jovens que desenvolvem 

uma visão pobre de si têm uma tendência maior para a prática de crimes e 

aqueles que assim são identificados, adquirem uma auto-estima baixa, segundo 

Lemert (1951). 

Ainda no nível sócio-psicológico temos a associação dos jovens com o 

grupo, ou seja, a necessidade de pertencer, de se identificar com um grupo. Em 

sua reflexão Assis cita Mazta (1964), segundo a qual o jovem é levado a cometer 

delitos diante da influência exercida pelo grupo que convive.  

O último nível das abordagens de Schoemaker refere-se ao individual. As 

teorias que o compõem defendem que os mecanismos internos do indivíduo são 

os elementos determinantes da prática delitiva. Há aquelas nas quais os aspectos 

biológicos comparecem como sendo fatores fundamentais ao desenvolvimento 

cognitivo, predispondo, deste modo, o indivíduo ao cometimento de delitos, 

embora assegure que esta predisposição não atue no sentido de determinar o 

                                                 
4 Termo geralmente utilizado neste tipo de análise, revelando o seu caráter funcional ao sugerir 
um sentido de desvio do sistema e, portanto de culpa passível de punição. 



 

comportamento delituoso. Há também teorias direcionadas às características 

específicas da personalidade, na qual a sua estrutura coloca-se como via de 

entendimento da delinqüência, quando estas se apresentam como conseqüências 

das experiências vivenciadas na formação do indivíduo. Nesta reflexão, surgem 

como diagnósticos psiquiátricos, a personalidade (mescla das influências do meio 

com a bagagem genética de cada indivíduo) anti-social, ou seja, criminosa, 

impulsiva ou caracterizada pela dificuldade em lidar com o outro. 

Após a apresentação destes três níveis, Schoemaker busca sistematizá-los 

através de um modelo teórico-explicativo, como forma de delinear a trajetória, 

influências e características da delinqüência juvenil. Em sua análise Schoemaker 

ainda destaca a possibilidade de construir modelos de acordo com os diferentes 

tipos de delinqüência. 

Assis (1999), entretanto conclui, em sua reflexão frente aos níveis de 

conceitualização e modelo explicativo de Schoemaker, que: 

 

Apenas analisando os três níveis integradamente é que podemos 
ter um conhecimento mais profundo e real sobre a questão da 
violência praticada por jovens. A concepção causal somente 
pode ser vista como uma rede de intrincados fatores, que se 
relacionam dinamicamente e de forma diferenciada em cada 
indivíduo. (ASSIS, 1999, p. 13). 

 

Neste aspecto individual, por fim indicado, Assis (1999) defende que o 

aprofundamento de uma reflexão teórica sobre a gênese da infração leva à 

produção de modelos explicativos mais complexos, principalmente quando é 

considerado o caráter individual da questão, pois este remete a uma abordagem 

com relações mais amplas e complexas.   

Volpi (2001), por sua vez, traz a esta discussão, críticas a duas visões, 

segundo ele, extremistas. Uma diz respeito à concepção do adolescente 

enquanto vítima de um sistema violento, que não lhe proporcionou o atendimento 

dos seus direitos básicos, e com isso o levou a prática delitiva, entendida neste 

contexto, enquanto estratégia de sobrevivência. Volpi adverte que esta visão 

remete à exigência de uma correção junto ao meio social e não à conduta do 

próprio adolescente, e considera que, juridicamente não é assegurado que os 



 

delitos cometidos, em situações de emergência, como fome ou legítima defesa, 

isente o autor de punição. Segundo o próprio Volpi: 

 

Embora a maioria dos infratores pertença às classes de menor 
capital social, cultural e econômico, não se pode atribuir a prática 
do delito, exclusivamente, a situação social, eximindo o 
adolescente de responsabilidade (VOLPI, 2001, p. 20).  

 

A segunda visão indicada e criticada pelo autor consiste em excluir as 

influências do contexto na prática do delito e atribuir toda a responsabilidade ao 

adolescente. Apresenta a índole, enquanto tendência natural, à prática perversa e 

violenta. Volpi, nesta perspectiva, mais uma vez adverte que: 

 

Na linguagem popular, o adolescente infrator é um doente 
incorrigível, que já nasceu para fazer o mal e de que qualquer 
tratamento que se lhe dê poderá apenas atenuar seu perigo. 
Dessa perspectiva se alimentam os clamores pela pena de 
morte, prisão perpétua e castração química. (VOLPI, 2001, p. 
20). 

 

A abrangência de explicações verificada até aqui está difundida, segundo 

Abromovay (1999), nas análises políticas, nos trabalhos acadêmicos, nos projetos 

institucionais e nos meios de comunicação, como tentativas de elucidar o 

fenômeno e contribuir com o seu enfrentamento.  

É preciso destacar, em especial, nestas indicações a atuação dos meios de 

comunicação como principal canal de evidência das manifestações infracionais. A 

mídia tem um papel relevante no grau de ressonância e conseqüente formação de 

opinião sobre a prática infracional. Nesta reflexão, cabe ressaltar que diante dos 

grandes e permanentes destaques jornalísticos verificados, foi disseminada a 

idéia de que há um aumento significativo de infrações praticadas por adolescente 

no Brasil. A esta intensidade Volpi (2001) chama, dentre os mitos que apresenta 

como condicionantes na compreensão e trato da questão, de 

hiperdimensionamento do problema, ressaltando que as notícias veiculadas nos 

meios de comunicação, as opiniões das autoridades e profissionais da área e até 

mesmo as do cidadão comum “afirmam categoricamente que são milhões de 



 

adolescentes que praticam delitos, e que cada vez crescem mais a violência e a 

delinqüência juvenil” (VOLPI, 2001 p. 14). Mas, continua Volpi, não há dados 

confiáveis com relação à evolução do fenômeno. Para ele quando se fala em 

aumento da violência juvenil, o que se expressam são meras sensações e 

opiniões, pois “nenhum órgão oficial produziu dados, nem há qualquer pesquisa 

de âmbito nacional que sustente tal afirmação” (2001, p. 15). Neste mesmo 

sentido, Fuchs (2000) defende que são necessários dados confiáveis e 

atualizados sobre quantos são os adolescentes que cometem atos infracionais, 

pois a qualidade das políticas públicas depende do monitoramento e avaliação 

desses dados. Com relação aos dados concernentes a esta área, Giustina (1991) 

assegura que, segundo pesquisa do Ministério da Justiça, os adolescentes são 

responsáveis por apenas 10% dos crimes cometidos no país. E que destes, 

73,8% caracterizam-se como infrações contra o patrimônio, sendo 50% furtos e 

apenas 8,46% crimes contra a vida.  

Situando especificamente o locus da nossa investigação apresentamos a 

seguir alguns dados, segundo o Perfil dos Adolescentes Infratores do DF de 1997 

a 2001 da Comissão Permanente de Política Criminal do Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios que indicam respectivamente as reincidências, a 

freqüência das idades dos adolescentes e ainda as infrações praticadas: 

Tabela 1 - Reincidência dos Adolescentes Infratores no DF 
Reincidências Freqüências % 

Nenhuma 4906 67,55 
Uma 1614 22,22 
Duas 423 5,82 
Três 191 2,63 
Mais de quatro 129 1,78 
Total 7263 100 

         Fonte: MPDFT 
Tabela 2 - Distribuição do Número de Adolescentes Infratores por Idade no DF 

Idade Freqüências % % Acumulada 
12 311 2,11 2,11 
13 647 4,38 6,49 
14 1.519 10,29 16,78 
15 2.888 19,57 36,35 
16 4.344 29,43 65,79 
17 5.049 34,21 100 

Total 14.758 100 100 

 Fonte: MPDFT 

 



 

Tabela 3 - Atos Infracionais Praticados por Adolescentes no DF 

Descrição Freqüência % 
Roubo 6090 19,45 
Furto 5908 18,87 
Lesão Corporal 2701 8,63 
Porte de Arma 1916 6,12 
Homicídio 1877 5,99 
Porte de Entorpecentes para Uso 1604 5,12 
Contravenções Penais 1170 3,74 
Dano 966 3,08 
Ameaça 875 2,79 
Código de Trânsito 862 2,75 
Tráfico de Entorpecentes 648 2,07 
Latrocínio 418 1,33 
Estupro 212 0,68 
Receptação 333 1,06 
Desacato 263 0,84 
Atentado Violento ao Pudor 282 0,90 
Outros 5189 16,57 
Total 31314 100 

       Fonte: MPDFT 

 

Retomando a análise de Volpi (2001) quanto aos mitos relacionados à 

questão infracional temos outro aspecto que diz respeito ao mito da 

periculosidade, ou seja, a gravidade dos atos infracionais praticados por 

adolescentes. Ressalta que a prática de infrações graves é menor do que se 

coloca, pois em sua maioria os delitos praticados por adolescentes são crimes 

contra o patrimônio. Volpi ainda lança o mito da irresponsabilidade referente à 

idéia de que o adolescente estaria propenso a praticar infrações diante de 

legislações brandas em suas punições. Cabe aqui um esclarecimento com 

relação e inimputabilidade penal garantida ao adolescente, quando esta, muitas 

vezes é confundida com irresponsabilidade ou impunidade. A inimputabilidade 

penal do adolescente infrator assegura que este não é passível de pena, mas de 

medidas sócioeducativas, as quais não o isenta da responsabilidade pela infração 

cometida. Inclusive no conjunto das medidas sócioeducativas está prevista a 

privação de liberdade por até três anos.  

A lógica da irresponsabilidade contribui para um entendimento do Estatuto 

como um elemento de motivação dos atos infracionais. Observa-se ainda que, 

embora o Estatuto da Criança e do Adolescente reúna em seu conteúdo uma 

série de abordagens, tais como - adoção, política de atendimento, medidas de 



 

proteção, perda e suspensão do pátrio poder, conselhos tutelares e de direito -, 

na crítica dos segmentos contrários a sua proposta, ele é reduzido a questão 

específica do infrator como se a lei só tratasse disso e ainda assim numa 

perspectiva de proteção. O que está presente são opiniões do tipo: “Esse Estatuto 

só serve para proteger, é por isso que os adolescentes estão assim”. 

Considerando neste momento as repercussões dos fatos, como forma de 

exemplificar as infrações que impressionaram o país pela violência com que 

foram praticadas, destacamos o assassinato do índio Galdino Patas em abril de 

1996, queimado vivo por jovens em Brasília - DF, que no relato da sua prática 

infracional “justificaram” que confundiram o índio com um mendigo. Temos 

também as recentes e freqüentes rebeliões nas unidades de internamento em 

São Paulo, ou ainda o envolvimento de adolescentes no tráfico de drogas. A 

pesquisa desenvolvida em 2000 pelo Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde 

Social sobre o tráfico de drogas no Rio de Janeiro indica que esta prática já reúne 

sete mil adolescentes que trabalham armados em bocas-de-fumo. Esta pesquisa 

revelou também que muitos adolescentes são executados quando não são mais 

úteis ao tráfico ou quando “sabem demais” e que os adolescentes preferem 

receber armas como pagamento. Foi identificado que alguns gerentes de bocas-

de-fumo têm apenas dezesseis anos e que apenas 10% dos traficantes usam 

adolescentes por estes estarem protegidos (segundo sua visão) pelo Estatuto, 

mas que na verdade a justificativa para a grande utilização dos adolescentes no 

tráfico remete ao aspecto de que os adolescentes questionam menos as ordens – 

um gerente revelou que prefere contratar adolescentes, pois ao pedir, por 

exemplo, que este jogue uma granada num carro da polícia, ele não hesita. 

Encontramos ainda nesta pesquisa um dado preocupante: 80% dos traficantes 

entrevistados afirmam que são pressionados pelas famílias para contratarem os 

adolescentes diante da falta de dinheiro e segurança. Em suas conclusões a 

pesquisa defende que esta realidade necessita urgentemente de políticas sociais 

específicas, pois se caracteriza como a forma mais perigosa de exploração do 

trabalho infanto-juvenil.  

Nesta mesma perspectiva, a matéria intitulada Brincando com Fogo de 

Fernanda Mena da Folha de São Paulo de 10 de março de 2003, coloca que “o 

envolvimento deles é espontâneo e farto, induzido pela curiosidade e pela 



 

promessa de status e dinheiro fácil”. Segundo Denise Paiva (2003), diretora do 

Departamento da Criança e do Adolescente da Secretaria Especial de Direitos 

Humanos, ligada à Presidência da República, a possibilidade de consumo, o 

prestígio, o dinheiro e o poder são os principais aspectos que determinam o 

envolvimento de adolescentes no tráfico.  

Na matéria “Soldados Mortos” da Folha de São Paulo de 10 de março de 

2003 também sobre o envolvimento de adolescentes no tráfico de drogas, 

encontramos registrada a produção de um documentário intitulado Falcão 

(garotos que se arriscam e movimentam o varejo de drogas no Brasil), dirigido 

pelo rapar carioca MV Bill. Após se passarem dois anos das filmagens que contou 

com a participação dos próprios falcões, apenas um dos dezesseis adolescentes 

integrantes da produção continuava vivo.  

Esta realidade de práticas infracionais relacionadas às drogas apresenta 

uma trágica ascensão no Rio de Janeiro. Segundo os dados estatísticos da II 

Vara da Infância e da Adolescência do Rio, enquanto em 1991, apenas 7,7% das 

infrações praticadas por adolescentes eram relativas as drogas, em 1998 eram 

53,4%. E quanto aos dados mais precisamente relacionados ao exercício de 

funções no tráfico de drogas temos, segundo a Delegacia de Proteção à Criança 

e ao Adolescente do Rio, que desde 1996 esta prática corresponde as principais 

infrações cometidas pelos adolescentes.  

A partir destes dados o nosso estudo enfoca neste momento a violência 

como uma das grandes preocupações no cenário nacional. É fundamental a 

condução de uma análise da infração juvenil que considere a sua abrangência e 

complexidade. Nesta perspectiva ressaltamos que, dentro da nossa proposta de 

discussão, a violência se insere num sentido caracterizado por suas expressões 

ou modalidades, produzidas num contexto essencialmente sócio-urbano. Sobre 

esta assertiva refletiremos a seguir. 

 

1.2 - A Violência e a Infração Juvenil 

 

Para um entendimento mais amplo da questão da violência, se faz 

necessário um resgate da sua construção conceitual. Neste processo em que se 



 

baseiam as mais diversas concepções da violência, lançamos inicialmente a 

reflexão de Caram apud Roitman & Gasman (1995): 

 

A violência é um fenômeno complexo, é a manifestação e o 
sintoma de desequilíbrio mais profundo. Para analisar as causas 
deste mal endêmico, não basta uma observação superficial, mas 
será preciso mergulhar no interior das estruturas do ser humano 
e chegar até às estruturas sociais que o ser humano, através da 
evolução histórica, construiu. (1995, p. 117). 

 

Neste sentido, encontramos uma reflexão teórica que contempla esta 

perspectiva ao situar como unidade de análise as inter-relações travadas na 

natureza e na sociedade, considerando que os seres intrínsecos a estes 

ambientes são seres de necessidade, e por isso, finitos e mortais. Buscando os 

mecanismos de sobrevivência e defesa desenvolvidos pelos nossos ancestrais, 

Fraga (2002) afirma em sua reflexão que “a violência está no interior da tessitura 

da história humana” (FRAGA, 2002, p. 45). É a violência dita original, ou seja, 

advinda da necessidade de luta pela sobrevivência, num determinado momento e 

desenvolvimento histórico que não promovia outra possibilidade de ações e 

relações. 

Fraga (2002) continua argumentando que a violência, no sentido colocado 

acima, é uma das formas de manifestação da agressividade humana, enquanto 

instinto constitutivo do organismo animal. Mas, chama atenção para a diferença 

existente entre agressividade e violência, onde se têm que a agressividade não 

significa necessariamente ações violentas. Nesta reflexão remete-se a Freud, 

quando este defende que, de acordo com as circunstâncias sociais e psíquicas, a 

agressividade pode ser canalizada tanto para atos violentos, como para atos que 

concorrem para o processo de aprendizagem do indivíduo. E desta forma sintetiza 

colocando que “toda violência pressupõe agressividade, mas nem toda 

agressividade pressupõe violência, assim como toda atividade humana pressupõe 

agressividade, porém não violência” (FRAGA 2002, p. 45). E por fim que a 

agressividade é, portanto, condição absolutamente necessária para a atividade e 

o desenvolvimento humano. Passetti (2002) da mesma forma, em sua leitura da 

violência resgata e afirma que a “violência é tida como uma característica inerente 

à espécie humana” (PASSETTI, 2002, p. 7).  



 

A partir destas considerações, Fraga (2002) amplia a sua abordagem 

discutindo a violência em sua estrutura dialético-social, como produção e 

reprodução das contradições sociais. Atinge, desta forma, a complexidade e 

atualidade do tema, numa condução analítica que ao mesmo tempo interage e 

distancia-se da reflexão inicial (primórdios da humanidade), ao afirmar que a 

violência não é uma degeneração do ser humano, mas um modo “específico de 

afirmação do indivíduo diante de determinadas formas de sociabilidade”. 

A questão central que direciona a sua discussão caracteriza-se na 

indagação que diante do avanço da razão, da técnica e da cultura no processo 

civilizatório, porque a violência original não diminuiu seu grau de intensidade? 

Porque não foram construídas outras formas de sublimar a agressividade? Mas, 

ao contrário, o que se vê são ações que revelam não só o agravamento da 

violência como a perpetuação do primitivo caráter de sobrevivência. É um avanço 

da razão e da técnica, capturado pelo mercado, ou ainda a passagem do seu 

caráter material inicial para um caráter simbólico. É sob esta perspectiva da 

continuidade da sobrevivência pela violência como manifestação de uma forma de 

dilaceramento do ser social que foi desenvolvida a análise de Fraga (2002). Para 

ele as respostas a esta questão são explicadas no fato de quê não estamos 

vivenciando a realização da razão, mas a crise desta. E ainda que o Estado “é o 

atestado puro e simples da miséria da razão humana” (FRAGA, 2002, p. 47), pois 

se os homens fossem seres de livre razão, o Estado, enquanto instituição política, 

não precisaria intervir para arbitrar e por ordem aos conflitos. 

Neste âmbito da análise é desenvolvida uma interessante reflexão sobre 

cidadania, onde garante que não cabe a utilização do conceito desta no contexto 

da idéia de emancipação humana, pois por não ultrapassar os limites 

determinados pelo Estado, leva o homem a acreditar que poderá ser livre dentro 

do Estado.  

Outro aspecto destacado, conforme já mencionado anteriormente, refere-

se ao reforço e promoção da violência dada pelo sensacionalismo com que a 

imprensa a trata. Defende, baseado em Adorno e Horkheimer que a indústria 

cultural é capaz de “manipular, padronizar e silenciar os seres humanos frente às 

suas mais gritantes necessidades” (FRAGA, 2002, p. 50). Neste contexto a 

sensibilidade humana encontra-se mutilada e a relação de animosidade com o 



 

outro se configura como base para a produção da violência. Nessa perspectiva, o 

outro “é visto como um concorrente, como um inimigo em potencial” (FRAGA, 

2002, p. 52). Isto significa que ele representa uma ameaça, podendo a qualquer 

momento, numa alusão à sociedade primitiva, comer um alimento que não é seu 

a princípio. É a perspectiva do espírito individualista perpassado na lógica da 

mercadoria que produziria a violência nas relações humanas. 

Ao relacionar também a violência à juventude - foco principal da nossa 

reflexão -, inicialmente critica, chamando de profundamente equivocados os 

posicionamentos que apontam a ausência ou as falhas da educação familiar, 

como causas essenciais da violência juvenil. Para ele a própria família em sua 

construção e dinamicidade é parte integrante das contradições da sociedade 

capitalista, e, portanto, não poderia manter-se fora dos seus pertinentes conflitos. 

Em seu desenvolvimento, a análise busca ainda no cruzamento entre violência e 

juventude, uma forma de compreensão do comportamento dos jovens na 

sociedade capitalista e aponta como explicação, o profundo conflito entre o 

desenvolvimento do potencial criativo dos jovens versus o bloqueio promovido 

pelo sistema. É a referência a tensão produzida entre a busca de reconhecimento 

pelos jovens e os bloqueios ou limites impostos pelo sistema. Por isso coloca que 

a juventude “expõe as facetas da miséria do sistema capitalista... que endeusa o 

consumo, ao mesmo tempo em que marginaliza milhões pela fome” (FRAGA, 

2002, p. 54). A solução apresentada para esta lógica chama-se a “precocização” 

da vida adulta, na qual é suprimida a fase da juventude, dentro do seu caráter 

psicossocial; e para quem não segue nesta direção, o sistema propõe a 

criminalização juvenil e com ela o rebaixamento da imputabilidade penal. É a 

lógica neoliberal, numa determinação clara de que a diminuição do Estado social 

implica num aumento do Estado policial. 

Cabe aqui nos reportarmos à análise de Wacquant (2001) quando este 

acrescenta um elemento contraditório nesta lógica neoliberal ao colocar que a 

referida diminuição do Estado social é a “própria causa da escalada generalizada 

da insegurança” (WACQUANT, 2001, p. 7), reduzindo esta a sua mera dimensão 

criminal que por sua vez, restringe a manutenção da ordem pública à luta contra a 

delinqüência de rua. Em países como o Brasil esta perversa lógica ganha um 

caráter sedutor, pois está marcado pelas desigualdades sociais e por uma 



 

tradição baseada na escravidão, no controle dos conflitos agrários e na ditadura 

militar, enfim no autoritarismo. É a partir daí que as mentalidades coletivas foram 

construídas e estão reforçadas, fazendo com que o conjunto da sociedade 

identifique a defesa dos direitos humanos com a tolerância ou conivência à 

marginalidade. Argumenta também que as disparidades sociais e a pobreza de 

massa ao se entrecruzarem, alimentam o crescimento inexorável da violência 

criminal. Por isso defende que no Brasil o desenvolvimento de um Estado penal e 

neste a elaboração e aplicação de uma política social para responder às 

desordens advindas da desregulamentação da economia, da dessocialização do 

trabalho assalariado e da pauperização, aumentando “os meios, a amplitude e a 

intensidade da intervenção do aparelho policial e judiciário, equivale a 

(r)estabelecer uma verdadeira ditadura sobre os pobres”. (WACQUANT, 2001, p. 

10). 

A partir destas colocações, se observa a lógica da violência dita estrutural. 

É uma forma de violência que diz respeito à natureza classista da sociedade 

capitalista. É a expressão da desigualdade social e da violação dos direitos 

sociais básicos - direito à vida, à alimentação, à saúde, à segurança e à educação 

- decorridos do sistema social, econômico e político vigente no país. É sobre este 

tipo de violência, segundo as principais teorias e estudos difundidos na área 

social, que é gerada a violência em sua forma mais explícita, representada pelos 

conflitos interpessoais e pelo aumento da criminalidade – assaltos, agressões 

físicas, tráfico de drogas, homicídios enfim condutas criminosas motivadas 

principalmente por fatores econômicos e sociais que induzem a prática da 

violência. Nesta relação, se verifica que a realidade econômica e social 

comparece como um canal para o emprego, crescimento e visibilidade da 

violência. 

No Brasil, de acordo com Rosa (2001) a miséria se avoluma com grande 

intensidade. Com relação à população de crianças e adolescentes brasileiras, a 

referida autora coloca que uma grande parte desta encontra-se excluída do 

acesso aos direitos sociais e que esta situação “trata-se da síntese de uma 

configuração estrutural excludente” (ROSA, 2001, p. 183), oriunda da organização 

política e econômica de um país caracterizado por uma distribuição desigual de 



 

renda, pela injustiça social e pelo desrespeito a cidadania. Para Rosa este “clima 

social produz e potencializa a violência” (ROSA, 2001, p. 184). 

 A partir deste parâmetro de análise Suárez & Bandeira (1999) fomentam 

que a violência se apresenta hoje como uma das maiores ameaças e que o seu 

conceito remete a acontecimentos ocorridos em diversos âmbitos, com variável 

freqüência e passível de vários tipos de julgamentos. Indica também que para a 

construção teórica da violência há duas visualizações possíveis nas ciências 

sociais. A primeira faz referência à violência enquanto fenômeno substantivo que 

tem a necessidade de ir além das suas formas conceituais específicas para 

alcançar o seu contexto empírico. É à busca do campo prático da violência em 

prol de capturar ou flagrar a conduta e o perfil do sujeito agressor e do agredido. 

 Este é o ponto a partir do qual é indicado o segundo modo de visualização 

da violência - a sua apreensão como qualidade atribuída a pessoas, a 

acontecimentos e a condutas. O foco aqui recai não mais no sujeito agressor, 

mas na vivência do mal e do sofrimento. 

 Suárez & Bandeira (1999) continuam apresentando suas contribuições 

quando enfoca mecanismos de análise acerca da violência. Numa primeira 

abordagem do fenômeno assegura o seu caráter epidemiológico, o qual percebe 

e analisa a violência pelo contexto da saúde e da doença, isto é, do normal e do 

patológico. É o recorte na conduta do indivíduo classificando-o como violento ou 

portador de algum desvio da sua personalidade. 

A terceira abordagem incide no aspecto cultural. É o tratamento da 

violência enquanto manifestação de condutas externas. Seu objetivo consiste em 

identificar os implicativos de ordem cultural que dão sentido a estas 

manifestações. Por isso em seu enfoque não cabe o desvio, mas sim a 

divergência que, como tema principal desta abordagem, origina-se na 

heterogeneidade ética das sociedades modernas. 

 A quarta abordagem, por sua vez, é referente ao aspecto do poder 

econômico e político. É uma leitura social para o entendimento do fenômeno que 

se distancia do horizonte da subjetividade e vai buscar na miséria na 

desigualdade social o fundamento para a disseminação da violência. É o enfoque 



 

no sujeito social nas suas estruturas, grupos e espaços onde é praticada a 

violência. 

Por fim, com o intuito de concluir nossa discussão, concentrando-a na 

dimensão das diversas concepções abordadas junto à violência como fenômeno 

produzido dialeticamente no tecido histórico e social de construção do homem e 

não em suas causas e manifestações, destacamos a indicação de Rosa (2001) 

quando esta afirma que: 

 

A violência não se restringe ao crime, embora esta seja a sua 
face mais aparente, mais contundente. Trata-se de um fenômeno 
social que se ancora e se reproduz subjetivamente e se expressa 
em condutas também violentas. O crime é a face mais descarada 
da violência. Acaba se constituindo numa cortina de fumaça, 
desviando a atenção da opinião pública de suas determinações. 
(ROSA, 2001, p. 183). 

 
 É com o interesse de não cair nesta “armadilha” para desviar a atenção 

que apontamos ainda Zaluar (1999) ao apresentar a crítica de que a pobreza e o 

fator econômico é a maneira mais pobre de explicação dos fatos. Defende 

também que esta perspectiva de análise da violência enquanto causa e efeito não 

corresponde mais à Sociologia Contemporânea. À sua explicação é necessária a 

consideração de fatores que se cruzam entre si e desencadeiam um conjunto de 

dispositivos numa tessitura ampla e complexa. É por isso que, segundo Suárez & 

Bandeira (1999), o estudo da violência cria condições para um enfoque 

interdisciplinar. 

 

1.3 - A Cultura Punitiva e a Infração Juvenil 

 
A reflexão sobre a punição perpassa nossa discussão na medida em que a 

sua concepção apresenta-se diretamente relacionada a uma perspectiva de 

tratamento ou retribuição à prática infracional. Este sentido, entretanto, na forma 

como está posto é referente particularmente ao contexto do nosso objeto, o qual, 

portanto, procuraremos articular mais adiante quando da análise dos dados 

empíricos. 



 

Contudo, a nossa proposta neste momento consiste em discutir a punição 

no que diz respeito ao seu sentido, através do resgate de sua construção e 

consolidação histórica. Desta forma, se faz necessário indicar inicialmente que a 

punição abrange a noção de castigo, enquanto sofrimento aplicado ao culpado 

mediante erro cometido. Esta perspectiva evidencia a sua natureza simbólica 

como um princípio socialmente instituído que, diante da violação das normas de 

conduta estabelecidas nas relações de convivência, considera justo retribuir com 

um “mal”, na intenção específica de provocar sofrimento aos indivíduos que 

infringem tais normas. Este sentido baseia-se na culpabilização ou 

responsabilização dos indivíduos ao praticarem erros. E, no próprio uso do termo 

“erro” nesta busca do entendimento da punição, verifica-se a alusão a um valor 

moral de certo e errado, bem como à liberdade de escolha dos indivíduos frente a 

estes valores como elementos que constroem a concepção e o compartilhamento 

de que a prática de erros é passível de punição. É como uma forma de estimular 

o certo e proibir o errado, através da punição pelo erro praticado e da 

recompensa, entendida aqui como não punição, pela prática correta.  

A indicação desses elementos, como tentativa de aproximação do sentido 

da punição, introduz a reflexão desta temática e conduz o seu desenvolvimento à 

discussão dos seus fundamentos e das suas manifestações. Assim, passaremos 

agora a analisar os aspectos determinantes da punição, bem como as suas 

repercussões, como forma de contextualizar a discussão, através de seus 

aspectos mais evidentes. Delimitamos, portanto, nesta proposta de análise, a 

doutrina cristã como uma referência cultural da punição. Destacamos, no entanto, 

que o nosso enfoque compreende os pressupostos do cristianismo, enquanto 

aspectos que influenciam os comportamentos e as relações travadas pelos 

indivíduos em sua realidade. Diz respeito à abrangência dos princípios cristãos 

que perpassam o imaginário social e não a perspectiva religiosa que sua 

concepção remete. Neste sentido, ressaltamos que os registros bíblicos sobre a 

crucificação de Jesus Cristo e a relação divina estabelecida junto ao homem 

revelam aspectos punitivos em seus contextos.  No Antigo Testamento5 

identificamos entre Deus e o homem um relacionamento caracterizado pela 

                                                 
5 Parte integrante da Bíblia Sagrada, composta por trinta e nove livros. Relata essencialmente o 
processo de formação do mundo e a história do povo de Israel liderado por Moisés. Sua descrição 
corresponde a um período anterior ao nascimento de Jesus Cristo. 



 

autoridade, pelo estabelecimento de leis com previsões de castigos pra quem não 

as cumprisse e ainda pela determinação de rituais sacrificiais como meio de 

expiar o erro ou o pecado cometido. Segundo Shedd (1976) “um sacrifício 

expiatório cobre a transgressão, para nunca ser considerada e, portanto, punida” 

(SHEDD, 1976, p. 128). A história de Adão e Eva narra que eles foram expulsos 

do Jardim do Éden por haverem desobedecido à ordem de Deus quando este 

determinou que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal.  

No decorrer da história observa-se ainda que, além da expulsão do jardim, Deus 

impôs castigos específicos para ambos. A Adão castigou através do trabalho 

forçado e a Eva com dores no processo do parto e pela submissão ao marido. 

 

E à mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua 
gravidez; em meio de dores darás à luz filhos; o teu desejo será 
para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que 
atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te 
ordenara não comesses: maldita é a terra por tua causa, em 
fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. 
(Gênesis, capítulo 3, versos 16 e 17). 

 

Nos dez mandamentos entregues por Deus a Moisés, segundo relato do 

livro de Êxodo, destacamos que na ordem proferida aos filhos com relação aos 

pais, há a indicação de uma recompensa pelo seu cumprimento, na qual também 

fica evidenciada a lógica da punição. “Honra a teu pai e a tua mãe para que se 

prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá” (Êxodo, capítulo 

20, verso 12). Na referência ao conjunto dos mandamentos instituídos, a relação 

castigo versus recompensa é verificada numa perspectiva coletiva: 

 

Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus 
mandamentos, e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas 
chuvas a seu tempo; Comereis o vosso pão a fartar e habitareis 
seguros na vossa terra. Mas, se me não ouvirdes, e não 
cumprirdes todos estes mandamentos, então eu vos farei isto: porei 
sobre vós terror; voltar-me-ei contra vós outros e sereis feridos 
diante dos vossos inimigos. (Levítico, capítulo 26, versos 3, 4, 5, 
14, 16 e 17). 

 



 

Também no Antigo Testamento ressaltamos os rituais de expiação 

determinados por Deus, nos quais simbolicamente o pecado cometido era 

encoberto ou perdoado através da morte de um animal. 

 

Será, pois que sendo culpado numa destas cousas, confessará 
aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que 
cometeu, trará ele ao Senhor, do gado miúdo, uma cordeira ou 
uma cabrita como oferta pelo pecado; assim, o sacerdote, por ele, 
fará expiação do seu pecado. Do sangue da oferta pelo pecado 
aspergirá sobre a parede do altar e o restante do sangue, fá-lo-á 
correr à base do altar; é oferta pelo pecado. (Levítico, capítulo 5, 
versos 5, 6 e 9). 

 

No Novo Testamento6, por sua vez, a morte de Jesus Cristo narrada nos 

evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João representa este ritual ao indicar 

que, para a remissão dos pecados do homem, era necessária a sua crucificação. 

O sangue de Cristo derramado na cruz foi oferecido como oferta a Deus para que 

o perdão fosse concedido ao homem. “Porque isto é o meu sangue, o sangue da 

nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão dos pecados”. 

(Mateus, capítulo 26, verso 28) e ainda: “Cristo morreu pelos nossos pecados” (I 

Coríntios, capítulo 15, verso 3). A salvação espiritual é, portanto garantida neste 

processo por Jesus, “no qual temos a redenção, pelo seu sangue”. (Efésios, 

capítulo 1, verso 7). Percebe-se desta forma, que os rituais que marcaram o 

relacionamento de Deus com as pessoas no Antigo Testamento, foram 

confirmados em seu filho Jesus. 

 

O pecado, com a sua culpa e o seu castigo, é apagado por um 
ato específico: a morte. Mas Deus permitiu a morte substitutiva 
de um animal, o qual tipificava o sacrifício de Cristo, o único que 
apaga as conseqüências eternas do pecado. (SHEDD, 1976, p. 
113). 

 

Destacamos, mais uma vez nesta análise, que a dimensão destes 

princípios, evidenciada fundamentalmente na necessidade do sacrifício para a 

superação da culpa, bem como na possibilidade de recompensa diante da 

                                                 
6 Formada por vinte e sete livros, esta parte da Bíblia Sagrada aborda o nascimento, morte e 
ressurreição de Jesus Cristo, a história dos seus apóstolos e outros seguidores, além da história 
de formação da igreja cristã. 



 

obediência as normas, é reproduzida de forma a orientar e determinar as mais 

diversas relações sociais. Deste modo, na lógica do certo versus errado em 

particular, conforme indicado no início da nossa reflexão, observamos o 

fundamento da cultura punitiva com relação às práticas criminosas ou, para 

sermos mais precisos em nosso objeto, infracionais. Neste âmbito a punição 

assume a perspectiva de pena aplicada ao infrator e assim apresenta-se 

diretamente relacionada ao conceito de justiça.  

Este aspecto remonta os primórdios das penas e do direito de punir. Neste 

resgate encontramos em Beccaria (1764) uma contribuição fundamental. Sua 

clássica obra “Dos Delitos e das Penas” (1764) consagrada como um tratado da 

filosofia francesa aplicada à legislação penal se insere no contexto do movimento 

filosófico e humanitário da segunda metade do século XVIII e torna-se referência 

na crítica à aplicação desumana das penas. É com esta perspectiva que Beccaria 

busca descrever a origem das penas e que desta forma traz uma interessante 

contribuição a nossa discussão na medida em que esclarece o princípio e a 

perpetuação da lógica punitiva. Para ele, o processo inicia-se na multiplicação do 

gênero humano ainda em seu estágio selvagem que gerou a necessidade dos 

primeiros homens reunirem-se em grupos. Nesta formação das sociedades ele 

destaca que entre os grupos havia resistências e conflitos e que este contexto 

implicou no estabelecimento de leis.  

 A partir desta estrutura legal e diante do ambiente conflituoso que ainda 

vivenciavam, os homens buscaram novas regras de convivência de acordo com 

as necessidades de sua nova realidade e para tanto renunciaram parte das suas 

próprias liberdades em função da segurança. Por sua vez, a soma das liberdades 

dos homens sacrificadas pelo bem comum formou a soberania da nação e nesta 

o responsável pela administração e pelas leis referentes ao que ele chama de 

depósito das liberdades foi proclamado o soberano do povo. Segue em sua 

reflexão afirmando que a formação do depósito das liberdades não foi suficiente. 

Era preciso protegê-lo diante da tendência do homem para o despotismo, 

revelada neste contexto pela procura incessante do homem em retirar a sua 

liberdade voluntariamente empregada no depósito e ainda de adquirir 

indevidamente a dos demais. Este processo gerou na sociedade primitiva os 

antigos conflitos supostamente superados pelo estabelecimento das leis. E é 



 

sobre este ponto que sua análise explica a formação das penas, quando coloca 

que foram necessários meios ainda mais poderosos para enfrentar o despotismo. 

Estes meios constituíram as penas contra os infratores das leis. Assim, portanto, 

segundo Beccaria foram originadas as penas. Mas cabe aqui ressaltarmos que 

diante do caráter crítico de sua obra ele enfatiza ainda que estas penas não 

deveriam ultrapassar o objetivo de conservar o depósito das liberdades como um 

bem público. Seriam injustas as que assim fizessem, e, portanto justas aquelas 

que garantissem a segurança e a liberdade dos súditos.  

No entanto, o processo histórico mostrou que esta proposta inicial das 

penas sofreu transformações institucionais e assumiu no sistema criminal uma 

perspectiva baseada na aplicação de punições como vingança, na prática de 

torturas, nas penas de morte, nos julgamentos secretos, nas prisões desumanas, 

nas atrocidades dos suplícios, enfim nas punições de caráter mais elevado ou 

severo do que os males produzidos pelos delitos.  

Para melhor visualizarmos esta realidade, junto a qual Beccaria 

desenvolveu suas críticas, nos reportamos à obra de Foucault (1997), quando 

este em sua análise descreve o cenário de um suplício em 1757 (sete anos antes 

do lançamento da obra do Beccaria) aplicado a um condenado. Sua descrição é 

alarmante. A exposição dos seus detalhes demonstra que sua prática era um 

espetáculo de tortura e crueldade e que o direito de punir fazia parte do poder 

pessoal do soberano. Os suplícios tinham como alvo os corpos dos sentenciados 

e desta forma eram designados como a arte de fazer sofrer. 

A partir desta reflexão Foucault também descreve a respeito das 

modificações ocorridas na forma de aplicação das penas. Esta trajetória sinaliza 

que no fim do século XVIII e início de XIX, a prática dos suplícios entra em 

decadência e cede sua ostentação a um procedimento administrativo na 

aplicação das penas.  

 

Durante todo o século XVIII, dentro e fora do sistema judiciário, 
na prática penal cotidiana como na crítica das instituições, vemos 
formar-se uma nova estratégia pra o exercício do poder de 
castigar. (FOUCAULT, 1997, p. 69). 

 



 

No ritual do suplício estava manifestada sua relação com a própria prática 

de crimes que chegava inclusive a superá-la em selvageria e que, neste 

momento, invertia os papéis, fazendo os juízes parecerem os próprios 

assassinos. Neste sentido à punição foi dada a perspectiva de que a superação 

da prática criminosa pelo homem não ocorreria mediante sofrimento físico, mas 

pela certeza de ser punido, o que significa “não tocar mais o corpo ou o mínimo 

possível, e para atingir nele algo que não é o corpo propriamente. Dir-se-á: a 

prisão, a reclusão, os trabalhos forçados”. (FOUCAULT, 1997, p. 14). Buscava-se 

a humanização na aplicação das penas, não para punir menos, mas para punir 

melhor. Esta lógica exclui do castigo a encenação da dor e consagra a sobriedade 

punitiva, quando esta não mais se direciona ao corpo, mas à alma através da 

privação das liberdades, vontades e disposições.  

A análise de Paixão (1991) sobre a racionalização da justiça criminal 

também faz referências às transformações institucionais das práticas punitivas. 

Suas observações são desenvolvidas frente às repercussões deste processo na 

sociedade ocidental. Afirma que nesta sociedade a racionalização é 

acompanhada pela implementação da ordem legal, através da predominância da 

lei autônoma sobre a lei repressiva. Segundo ele, neste contexto surge o sistema 

penitenciário e ocorrem profundas alterações na concepção de crime, na 

administração e nas justificativas morais da punição. 

A distinção fundamental entre as concepções legais - autônoma e 

repressiva, consiste nos limites impostos pela primeira ao arbítrio da autoridade 

política e no amplo poder punitivo-repressivo delegado ao Estado e ao soberano 

em detrimento da lei e de sua administração, pela segunda. Por isso o principal 

instrumento de atuação desta última é a lei penal. Sua construção corresponde ao 

processo de institucionalização do Estado-nação, conforme já verificamos em 

Beccaria. Também temos como característica desta ordem repressiva o legalismo 

moral e a freqüente prática da pena de morte. Neste enfoque, Paixão apresenta 

maiores esclarecimentos da proposta repressiva ao citar, a partir da discussão de 

Neto (1970), que na definição de crime constante no Livro V das Ordenações 

Filipinas - código penal brasileiro até 1830 - não havia diferença entre os 

determinantes religiosos, morais, políticos e legais. E neste sentido, confundia-se 



 

heresia, blasfêmia ou feitiçaria com crimes econômicos, políticos e de ordem 

moral, como preferência sexual, por exemplo.  

É sobre as críticas a este aspecto que a ordem legal autônoma lança as 

suas bases, numa proposta de separação da legalidade de valores éticos, 

religiosos e políticos. A institucionalização desta ordem legal fundamenta-se, 

portanto na observância a regras e procedimentos formais para a atuação 

arbitrária da autoridade política. Consiste numa proposta de superação ou 

limitação do poder absoluto do soberano.  

 

A racionalização da justiça criminal demanda, portanto, a 
definição de regras formais que categorizem classes de atos 
como crimes e procedimentos, igualmente formais, de 
processamento e julgamento de acusados por uma instância – 
corte, tribunal -, que representa a justiça legal. Ela demanda 
também critérios formais de adequação da punição à natureza do 
crime. (PAIXÃO, 1991, p. 17). 

 

Na análise de Paixão encontramos ainda a indicação de dois principais 

posicionamentos contrários a ordem legal repressiva, embora distintos entre si: a 

ideologia iluminista e utilitarista. Para os iluministas atos criminosos são violações 

de princípios legais ou ainda a negação do direito à liberdade e à propriedade das 

pessoas. Nesta perspectiva tem em seu caráter um sentido de erro moral que 

impõe à sociedade e ao Estado punição, também de natureza moral, que 

corresponde à anulação simbólica do próprio ato criminoso. O castigo, portanto, é 

visto como um fim em si mesmo e sua aplicação como a reafirmação do princípio 

moral da sociedade. Já a posição utilitarista, na qual Paixão destaca entre os 

seus representantes Bentham (1979), apresenta outro fundamento quando 

defende que a punição é justificada pela sua utilidade social. Parte do 

pressuposto de que as práticas comportamentais ilegais (crimes) no momento em 

que repercutem nos outros indivíduos ou no bem-estar coletivo, incubem o Estado 

de punir os criminosos por razões morais. O castigo visa desviar a intenção e o 

engajamento nos atos criminosos. É a punição não no sentido retributivo, mas 

exemplar.  

 Contudo, segundo Paixão, a despeito de suas distintas propostas, ambas 

as proposições – iluminista e utilitarista – justificam a racionalização da justiça 



 

criminal que, por sua vez, é aqui sintetizada na institucionalização legal da culpa, 

centrada no ato e não no infrator e ainda numa proposta de punição proporcional 

ao dano cometido junto à vítima. Paixão ainda ressalta que no século XIX esta 

perspectiva orienta a elaboração de diversos códigos criminais que têm na 

privação de liberdade sua principal forma de punição.  

E por fim, na análise da privação de liberdade, enquanto pena mais 

difundida socialmente temos, de acordo com Jesus (1995), que a pena é uma 

sanção aflitiva, baseada na noção de castigo que tem como objetivo evitar a 

prática de novos delitos. Neste ponto retomamos a reflexão, segundo a qual 

“encontrar para um crime o castigo que convém é encontrar a desvantagem cuja 

idéia seja tal que torne definitivamente sem atração a idéia de um delito”. 

(FOUCAULT, 1997, p. 87). No Brasil o Direito Penal abrange a concepção de 

prevenção geral e especial da pena. Como prevenção geral temos a pena em seu 

sentido intimidatório que visa impedir a prática de crimes, através da ameaça de 

sua possível aplicação, conforme a lei. E, como prevenção especial, temos a 

pena que visa impedir a prática de novos crimes, através da sua efetivação, a 

qual corresponde fundamentalmente à privação de liberdade. 

 O relatório final da pesquisa Penas Alternativas valem a Pena?, 

desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em 2001, 

com o objetivo principal de avaliar o processo de aplicação das penas 

alternativas7 enquanto punição, inserção e reparação social oferece contribuições 

a esta discussão. A pesquisa buscou analisar as dimensões implícitas à pena 

através da visão dos apenados, das suas famílias, das organizações que 

trabalham a questão, dos operadores de direito e ainda dos técnicos e 

conselheiros.  A sua proposta baseou-se fundamentalmente nos questionamentos 

e resistências junto à eficácia da pena alternativa, quanto ao seu poder de punir, 

de reprimir, de prevenir e de inserir socialmente o infrator. Observamos que tal 

resistência pode basear-se no sentido específico de privação de liberdade 

atribuído à pena. Contudo, os seus resultados concernentes à punição indicam 

que a pena alternativa foi vista pelos sujeitos da pesquisa como um elemento que 

contribui para uma responsabilização do infrator de maneira mais eficaz que a 

                                                 
7 Proposta de pena que assegura a punição através da sanção aplicada e a inserção num 
processo de convivência social, entendida como não reclusão. 



 

prisão. Os operadores do direito, em especial, apresentam um maior 

aprofundamento a esta crítica afirmando que a prisão é cara, ineficiente e 

ineficaz. Por outro lado, os resultados também evidenciaram que a pena 

alternativa quando da primeira vez aplicada apresenta um efeito impeditivo na 

reincidência, mas diante de uma trajetória criminal onde tenha havido a 

experiência prisional, não demonstra a mesma eficácia. Este dado, mais uma vez, 

confirma a amplitude da pena de privação de liberdade na prática infracional. 

 

1.4 - O Enfrentamento Legal: Do Código de Menores ao ECA 
 

A infração cometida por adolescentes em nosso país, mediante quaisquer 

elementos motivadores ou estimuladores que se apresentem, tem sido objeto de 

preocupação e intervenção por parte do Estado e da sociedade civil. Medidas 

preventivas e punitivas podem ser identificadas ao longo da história do Brasil.  

Durante todo o período colonial brasileiro e ao longo do 1° e 2° Império, 

não havia no país instituição pública direcionada à infância. As Santas Casas de 

Misericórdia, irmandades, congregações e confrarias constituíam, com suas obras 

sociais, o principal meio pelo qual o Brasil enfrentava a “questão de menor”. Em 

1830, foi promulgado o Código Criminal do Império no Brasil, caracterizado, 

segundo Volpi (2001) por apenas impedir a responsabilização criminal dos 

menores de catorze anos, desde que fossem comprovados de que estes 

“obraram com discernimento”. (VOLPI, 2001, p. 25). 

A partir dos estudos difundidos sobre a situação da infância, entra em vigor 

em 1890, o Código Penal que instituía as regras da imputabilidade penal de 

acordo com as várias faixas etárias, conforme assegura Britto (1959): “o Código 

Penal, por sua vez, no artigo 30, considera inimputáveis os menores até nove 

anos,... e os de 9 a 14 para crimes e não contravenções” (BRITTO, 1959, p.43), 

mas que manteve a perspectiva do Código anterior no que diz respeito à 

consideração da prática delitiva mediante discernimento. Destacamos ainda que, 

neste período, havia duas vias de abordagem do problema: uma tratava a criança 

com piedade e fazia uso da caridade, a outra, via a criança como ameaça. 

Ambas, porém objetivavam o controle social. 



 

No período republicano, com relações clientelistas e coronelistas diante da 

grande atenção voltada à política de exportação de café, defendia-se dentro da 

perspectiva liberal a não-intervenção do Estado na área social. Contudo, juristas e 

higienistas através de um processo de articulação, de interação do setor público e 

privado pressionaram esta perspectiva não-intervencionista quanto às políticas 

para a infância. A influência dos juristas concretizou-se na criação do Juizado de 

Menores. Já os higienistas direcionaram suas ações para o controle das doenças. 

Este conjunto de ações combinadas com a realização em 1920 do 1° Congresso 

Brasileiro de Proteção à Infância e em 1921 da aprovação de uma lei 

orçamentária federal concorre para a formulação de leis de assistência e proteção 

a menores, configuradas na promulgação em 1927 do Código de Menores. O 

Código estabelecia que os menores de 14 anos que cometessem infração não 

responderiam processo; para aqueles com idade entre 14 e 18 anos institui a 

prisão especial e a Liberdade Vigiada. Esta última, segundo o art. 92, consistia 

em “ficar o menor em companhia e sob a responsabilidade dos pais, tutor ou 

guarda, ou aos cuidados de um patronato, e sob a vigilância do juiz”. A prisão 

especial, por sua vez, dizia respeito a um atendimento com o fim de corrigi-lo, 

regenerá-lo, através da reeducação para devolvê-lo ao convívio social como 

cidadão, recuperado, sem apresentar indícios de periculosidade. Ainda na década 

de 20, registramos o aumento significativo de entidades privadas na área, as 

quais pressionaram o Estado a apresentar uma proposta política para a infância. 

Na era Vargas, o Governo Federal, articulado a instituições privadas, 

estabelece em 1941 um sistema nacional para os menores, o SAM que atuava 

com visão correcional-repressiva visando à recuperação de menores autores de 

ato infracional, e enquanto órgão fiscalizador das instituições do setor objetivava o 

ajustamento social. Neste mesmo ano é fundada a L.B. A para dar assistência 

aos filhos dos integrantes da Força Expedicionária Brasileira que lutavam na II 

Guerra Mundial. No ano de 1948 se instala no Brasil o UNICEF, também para 

atender as crianças vítimas da II Guerra Mundial. 

É desta forma que a questão do menor vai se consolidando e exigindo uma 

política voltada para infância que influenciasse significativamente a trajetória das 

crianças e adolescentes brasileiros.  



 

Após a queda de Getúlio Vargas, o país entra num período que se 

caracteriza pelo predomínio da democracia e do crescimento econômico. A 

assistência à infância é regida pelo Departamento Nacional da Criança, que 

juntamente com o UNICEF e de acordo com a perspectiva democrática, introduz 

em seu discurso a participação comunitária através das técnicas do 

Desenvolvimento de Comunidade com o objetivo de criar Centros de Recreação 

na ótica da descentralização. Entretanto, para as crianças delinqüentes 

consideradas perigosas, continua a estratégia de controle social. 

A interação de ações estatais e privadas estabelecida por uma política 

central de articulação do privado com o público, é enfraquecida, diante da 

denúncia de desvio de verbas públicas. Surgem, neste processo, as críticas por 

parte da sociedade quanto à atuação do SAM, sendo este chamado de fábrica de 

delinqüentes ou escolas de crimes. 

No governo de Juscelino Kubitschek (1956) a ASA numa tentativa de 

solucionar o problema do SAM elabora um projeto em 1958 que cria o Conselho 

Nacional de Menores. Por força deste projeto, em março de 1961, o ministro da 

Justiça do governo Jânio Quadros investiga através de uma comissão, a situação 

das crianças e adolescentes brasileiros sendo apresentados resultados que 

evidenciam um sistema desumano e perverso mediante o qual recomenda-se a 

criação de um novo órgão. Desta forma, em 1963 no governo João Goulart é 

criada uma comissão para reformular o SAM que propunha autonomia ao novo 

órgão. 

Em 1964, na vigência do regime militar, destacamos que este intervém na 

concepção do menor como ameaça social, numa tentativa de reverter essa 

realidade.  Neste sentido, em dezembro daquele ano, é publicada a Lei n° 4.513, 

contendo as diretrizes para uma Política Nacional de Bem-Estar do Menor. Dando 

encaminhamento a esta proposta é aprovada pelo Congresso Nacional em 20 de 

novembro de 1964 a FUNABEM enquanto órgão normativo federal, sem 

subordinação ao presidente da República e ao ministro da Justiça (a FUNABEM é 

um órgão independente), e tendo como função à formulação e implantação da 

referida política. A execução ficava a cargo das FEBEMs - unidades estaduais. 



 

O enfoque que até o momento era correcional-repressivo foi substituído 

pela perspectiva assistencialista que percebe o adolescente como carente e, 

portanto necessitando de proteção. Segundo Rosa (2001), a doutrina de situação 

irregular respaldava as propostas desta política, através do princípio de que os 

problemas dos menores originavam-se no abandono moral, afetivo e material por 

parte dos pais ou responsável. Nesta doutrina, a pobreza e a criminalidade eram 

associadas, o que contribuía para que as crianças e adolescentes pobres fossem 

alvos de intervenção jurídica do Estado que lhes garantia “proteção” a sua 

condição de miserabilidade e delinqüência. 

Segundo a revista do Fórum DCA, publicada em 1993 a FUNABEM 

concebia o menor como: “fruto de algumas estruturas isoladas. Ele era réu, e não 

vítima do contexto social que o envolvia: a família e a comunidade. O Estado, a 

articulação das estruturas nada tinham a ver com isso”. Desta forma, conforme 

Volpi, a proposta de substituição das práticas correcionais - repressivas do SAM 

não foi atingida: 

 

Nascida na Escola Superior de Guerra (ESG), a PNBEM 
contemplava aspectos de uma política assistencialista, linhas do 
Welfare State, e reproduzia uma prática de repressão que deu 
continuidade ao tratamento desumano. Sob novas fachadas, os 
internatos continuaram funcionando e constituiu-se numa rede 
nacional de Fundações Estaduais de Bem-Estar do Menor 
(FEBEMs). Existentes ainda hoje, as FEBEMs resistem em 
muitos estados ao reordenamento institucional e continuam como 
uma política do regime militar. (2001, p. 28). 

 

 Neste resgate histórico das legislações voltadas às crianças e 

adolescentes brasileiros, registramos por fim em 1979 o Código de Menores, 

adotado pela FUNABEM, no qual a prática delitiva dos menores era considerada 

“situação irregular”. O referido Código encerra uma perspectiva de enfrentamento 

baseada na “menoridade” e na violência, presentes até os anos 80. 

 

A idéia de menoridade alimenta a tese de incapacidade e de 
limitação dessas crianças e adolescentes consideradas em 
situação de exclusão que, no entanto, eram consideradas, elas 
próprias, evidências de desarmonia ou desvios na ordem social e, 
por esta razão eram submetidas a processos - violentos - de 
repressão, internação, “correção”, etc. (BORGES, 2000, p. 34). 



 

Em contrapartida, durante o processo de abertura democrática ou de 

redemocratização da sociedade, surgem movimentos de oposição às políticas 

vigentes. O Estado não representava mais a única instância de atuação nesta 

área. Havia setores sindicais, comunitários e religiosos envolvidos no 

enfrentamento da questão. Estas iniciativas concorreram para uma mudança na 

concepção da criança, baseada na idéia de que “a criança deve ser sujeito do 

processo pedagógico e deve ser trabalhada no contexto em que está inserida”. 

(FORUM DCA 1993, p.12). Neste sentido, a criança carente foi reconhecida como 

um sujeito de direitos. A partir deste princípio foi iniciado um período de 

mobilização e de grandes mudanças no projeto assistencial. As entidades criadas 

na década de 80 traziam esta perspectiva nas suas atuações. 

Deste processo de lutas resultou a inclusão do artigo 2278 na Constituição 

Federal referente aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes 

brasileiros. Com base nas normas de Beijim - Regras Mínimas das Nações 

Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude, 1985 - e 

Raiad - Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinqüência Juvenil, 

1988, adotadas pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Crianças, foi 

sancionado no Brasil em 13 de julho de 1990 o Estatuto da Criança e do 

Adolescente que abrange, de acordo com o seu art. 3º: “a integralidade da criança 

e do adolescente garantido-lhe todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições 

de liberdade e de dignidade”.  

É, neste sentido, posto no art. 4º das Disposições Preliminares do Estatuto, 

como 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, à convivência 

familiar e comunitária. O Estatuto expressa dessa forma os novos direitos da 

população infanto-juvenil brasileira. Segundo Giustina (1998) esta “Lei passa a 

                                                 
8 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 coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
crueldade e opressão. 



 

comprometer numa política descentralizadora toda a nação” (GIUSTINA, 1998, p. 

48). 

Ao mudar a chamada Política Nacional de Bem-Estar do Menor, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente estabelece como diretriz a articulação das políticas 

sociais básicas e das políticas assistenciais e a execução de programas e 

serviços de proteção social. Isto significa que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente em concordância com esta definição universaliza as políticas sociais 

básicas, sem, contudo deixar de trabalhar através de programas e serviços com 

proteção especial àquelas crianças e adolescentes em situação específicas de 

risco pessoal e social.  

Em seu artigo 87, o Estatuto apresenta as linhas de ação para a Política de 

Atendimento: 

I - Políticas Sociais Básicas: Refere-se às políticas como direitos de todos e 

dever do Estado, direcionadas, portanto, ao universo mais amplo da população. 

No contexto das crianças e adolescentes, significa o direito a todos sem nenhuma 

distinção. 

II - Políticas de Assistência Social: A Constituição Federal no artigo 203 

delimita o alcance dessa política, direcionando-a as pessoas e grupos que se 

encontrem em estado de extrema necessidade, assumindo um caráter focalista; 

um programa de distribuição de leite, de cesta básica não se configura “direitos de 

todos”, mas sim direito de determinados segmentos de população infanto-juvenil. 

III - Política de Proteção Especial: Diz respeito às políticas que intervém 

nos grupos de criança e adolescente em condição de vulnerabilidade social, ou 

seja, quando a criança e o adolescente encontram-se expostas a fatores que 

possam comprometer a sua integridade física, psicológica ou moral por ação ou 

omissão da família, da sociedade e do Estado. 

IV - Política de Garantia: Caracteriza-se pela defesa jurídico - social dos 

direitos das crianças e dos adolescentes. Forma-se tanto pelo conjunto de 

instituições estatais como por organizações instituídas pela sociedade civil, todas 

elas criadas para garantir, assegurar e manter o respeito aos direitos das crianças 

e dos adolescentes. O caráter de garantia dessa política assegura que as 

crianças e adolescentes infratores são cidadãos e, portanto sujeitos de direitos 



 

diante do sistema jurídico. O Estatuto garante que qualquer criança ou 

adolescente tem acesso e direito à assistência judiciária gratuita. 

 Dentro desta proposta de rompimento do tradicional tratamento, 

direcionado à criança, o Estatuto apresenta ainda como caráter inovador, as 

mudanças de ordem metodológica e de gestão. No que se refere ao método, o 

Estatuto inova sobremaneira. Às crianças e adolescentes infratores apresentam 

uma proposta de trabalho com medidas sócioeducativas, baseadas nos princípios 

da Doutrina de Proteção Integral. 

Quanto à gestão, o Estatuto revoluciona ao estabelecer os princípios da 

descentralização político-administrativa e da participação popular. Esta 

incorporação expressa-se no artigo 86: “A Política de Atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações 

governamentais e não - governamentais, da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios”, que assegura a complementaridade de esforços do 

Estado e da sociedade. A partir destes mecanismos de intervenção e tratamento 

da questão, o Estatuto substitui o padrão centralizador do Estado com as práticas 

assistenciais para o modelo democrático de atuação. 

 Outra inovação do Estatuto, que merece destaque, é quanto ao termo 

“menor” que, substituído por “criança e adolescente”, expressa um resgate do 

direito universal da menor idade, e não mais classifica apenas os filhos de classes 

subalternas.  

 

O conceito de menoridade está associado ao conceito de 
marginalidade em situações de abandono e ou de delito. O 
abandono é visto como o prenúncio de risco do delito, de forma 
que esta condição é tratada como caso de polícia. (ROSA, 2001, 
p. 189). 

 
A partir deste contexto de inovações, é verificada no Estatuto uma 

abordagem da infração que evidencia o sentido contido em sua política, como 

fenômeno social e dos adolescentes enquanto sujeitos sociais de direitos que 

necessitam de proteção especial e integral em virtude de sua condição peculiar 

de desenvolvimento. Salientamos que é sobre esta perspectiva que o Estatuto 

lança como proposta de intervenção aos adolescentes autores de atos 



 

infracionais o Programa de Medidas Sócioeducativas, determinando, em seu art. 

104, que “são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às 

medidas previstas nesta Lei”. Observa-se nesta perspectiva, a radical superação 

da visão tradicional do Código de Menores, que numa perspectiva de tratamento 

punitivo, concebia o adolescente como responsável por sua condição. 

No capítulo seguinte abordaremos especificamente a Liberdade Assistida 

enquanto medida sócioeducativa prevista no Estatuto para o enfrentamento legal 

da prática infracional. 
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2.1 - Uma Leitura Social 
 

De acordo com a discussão desenvolvida no capítulo anterior, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, enquanto Lei Federal (8.069/90) em vigor no Brasil, 

consiste num conjunto de regras previsto no art. 227 da Constituição Federal de 

1988 concernentes a defesa dos direitos da criança e do adolescente em 

reconhecimento a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Esta 

condição é caracterizada como sendo aquelas pessoas em fase de formação 

física, psicológica, social e cultural. 

 Como proposta de enfrentamento à problemática da infração juvenil, o 

Estatuto propõe o Programa de Medidas Sócioeducativas que visa a 

ressocialização dos adolescentes infratores através da intervenção nas relações 

afetivo-familiares e no aspecto sócioeconômico enquanto elementos 

influenciadores da conduta delitiva. O referido Programa abrange medidas de 

caráter sócioeducativo propostas no art. 112, conforme a seguinte indicação: 

advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviço à comunidade; 

liberdade assistida; inserção em regime de semiliberdade; internação em 

estabelecimento educacional; qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI, as 

quais são: encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 

responsabilidade; orientação, apoio e acompanhamento temporários; matrícula e 

freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; 

inclusão em programa comunitário ou oficial, de auxílio à família, à criança e ao 

adolescente; requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em 

regime hospitalar ou ambulatorial; e inclusão em programa oficial ou comunitário 

de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. São estas, 

portanto, as medidas aplicadas em virtude do cometimento de ato infracional por 

adolescentes que, para efeito da lei são considerados como aqueles entre 12 e 

18 anos. 

 Volpi (1999) apresenta em sua análise sobre as medidas sócioeducativas 

os aspectos que considera caracterizadores ou necessários à execução desta 

proposta. Primeiramente destaca que as medidas são aplicadas e 

operacionalizadas mediante o tipo de infração, as circunstâncias sócio-familiares 

e os programas e equipamentos sociais disponíveis nas instâncias municipal, 



 

regional e estadual. Observa que sua estrutura abrange elementos punitivos e 

educativos no sentido de proteção integral e promoção social - aqui destacamos 

que talvez o aspecto punitivo remeta a questão da obrigatoriedade no 

cumprimento da medida – e que o âmbito sócioeducativo é constituído na garantia 

de superação da condição de exclusão dos adolescentes e na possibilidade de 

construção de valores necessários ao seu convívio social. O envolvimento familiar 

e comunitário no processo de cumprimento das medidas é de suma importância 

neste processo. Ressalta também que as atividades e as unidades de execução 

das medidas devem respeitar o princípio da não-discriminação e não-

estigmatização dos adolescentes como forma de evitar situações vexatórias que 

venham comprometer sua ressocialização, e ainda que os programas para 

engajamento do adolescente contemplem a participação de grupos comunitários 

no planejamento e controle das ações. 

  Associamos esta última indicação a Giustina (1998) quando afirma que a 

eficácia da medida de Liberdade Assistida está atrelada proporcionalmente ao 

comprometimento do juiz da infância e da juventude, em sua capacidade de 

mobilizar e engajar a comunidade local e principalmente, dentre os órgãos e 

instituições, o Ministério Público. 

Concluindo as suas considerações junto às medidas, Volpi ressalta 

especificamente quanto à medida de privação de liberdade que os seus 

programas devem utilizar-se do princípio da incompletude institucional, isto é, que 

a partir deste entendimento haja o esforço de acionar o máximo dos serviços 

(como saúde, educação ou profissionalização) da comunidade, como forma de 

responsabilizar as políticas setoriais neste processo e ainda que devem prever a 

segurança na perspectiva de proteção à vida dos adolescentes e dos operadores 

desta medida. 

 Com relação aos aspectos envolvidos na estruturação das medidas 

sócioeducativas, o Programa de Execução de Medidas Sócioeducativas de 

Internação e Semiliberdade do Rio Grande do Sul assegura, em sua abordagem 

teórica, que as medidas comportam aspectos coercitivos e educativos. Coercitivos 

por serem punitivos aos infratores, responsabilizando-os socialmente e educativos 

diante do seu caráter de proteção integral. Nesta complexa relação, o conceito 



 

sócioeducativo deve ser compreendido através da interdisciplinaridade, da 

integração entre diferentes disciplinas. 

 Dentre as medidas abordadas no Programa de Medidas Sócioeducativas, a 

medida de Liberdade Assistida em especial, como objeto central da nossa 

reflexão, consiste no acompanhamento e intervenção na realidade social do 

adolescente. No art. 118 do Estatuto encontramos sua explicitação: 

 

A Liberdade Assistida será adotada sempre que se afigurar a 
medida mais adequada para o fim de acompanhar auxiliar e 
orientar o adolescente. 

§ 1º - A autoridade designará pessoa capacitada para 
acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por 
entidade ou programa de atendimento. 

§ 2º - A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis 
meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou 
substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério 
Público e o defensor. 

 

Observa-se que a sua aplicação será determinada de acordo com a análise 

técnica da situação do adolescente quando este necessitar de acompanhamento, 

auxílio e orientação. Para a avaliação do prazo necessário a sua execução, fixado 

a princípio em seis meses será ouvido, segundo Giustina (1998) o orientador 

(pessoa designada para acompanhar o caso), o Ministério Público e o defensor 

técnico (assistência jurídica). Em sua proposta de acompanhamento 

individualizado esta medida, afirma Marques (1999), pressupõe a participação e o 

comprometimento efetivo do adolescente, já que busca colocar a sua liberdade 

como principal fator socializante. Corresponde à preservação da liberdade do 

adolescente sob auxílio e acompanhamento. 

Esta forma de enfrentamento da questão está baseada na Doutrina de 

Proteção Integral que no trato da problemática infracional percebe que quando um 

adolescente infraciona ele precisa de um acompanhamento que o promova 

socialmente, que garanta o seu direito à liberdade, sendo esta entendida na 

dimensão do oferecimento de mecanismos que assegurem a sua ressocialização 

e não na restrita perspectiva do direito de ir e vir. Este princípio da proteção 

integral, conforme sua consagração no Estatuto e frente à infância e adolescência 

brasileira, é considerado, de acordo com Giustina (1998), como “o centro de 



 

irradiação da nova prática da defesa dos direitos na área da infância brasileira” 

(GIUSTINA, 1998, p. 47) e ainda que sua implementação significa, segundo 

Chaves (1997) o amparo completo - material e espiritual - da criança e do 

adolescente desde o momento da sua concepção, através da assistência à saúde 

da gestante e da família, natural ou substituta da qual futuramente irá fazer parte. 

Esta lógica de abordagem da referida doutrina associa-se à perspectiva 

sócioeducativa das medidas, bem como ao princípio da prioridade absoluta e da 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Estes três princípios em 

conjunto, dentro de um projeto de sociedade, regem, condicionam ou ainda 

determinam a estrutura de funcionamento das ações propostas e desenvolvidas 

no atendimento às demandas das crianças e adolescentes brasileiras. 

Neste sentido, também destacamos que o caráter sócioeducativo das 

medidas constitui o elemento que diferencia o Estatuto do Código Penal. O 

tratamento proposto pelo Estatuto respalda-se na dignidade e no respeito dentro 

de um enfoque pedagógico que oportunize a reintegração social dos 

adolescentes. Este propósito deve se fazer presente no processo de cumprimento 

da medida para que seja efetivada a sua aplicação. Diante disto o Conanda 

(Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) defende junto a 

este processo de reintegração ou de promoção social que “o Estatuto da Criança 

e do Adolescente abre o caminho para que todo o sistema seja transformado, e 

as medidas sócioeducativas por ele preconizadas são instrumentos para tal” 

(1999, p. 62). 

Retomando a análise específica da medida de Liberdade Assistida, 

ressaltamos que Giustina (1998) concebe a proposta da medida de Liberdade 

Assistida como uma restrição de liberdade à medida que condiciona o estilo de 

vida do adolescente, que reconstrói a sua atividade, os seus valores, a sua 

convivência familiar, social, escolar e profissional. Enfatiza também que a 

Liberdade Assistida estrutura-se no âmbito municipal tendo na comunidade de 

origem do adolescente o espaço preferencial para o seu cumprimento. Ao 

judiciário como órgão executor por excelência da medida cabe o seu julgamento, 

aplicação, fiscalização e gerenciamento.  

O orientador, sendo encaminhado por entidade ou programa de 

atendimento e com o apoio e supervisão do Juizado, deve apresentar-se 



 

capacitado para o exercício da sua função junto não só ao adolescente, mais 

também a sua família, no sentido de se tornar um referencial positivo, que 

imponha limites, represente a autoridade, oferecendo possibilidades de superação 

da realidade vivenciada pelo adolescente e sua família. Neste processo destaca 

ainda a realização de abordagens grupais com o conjunto de adolescentes e 

famílias acompanhados como grupos de investigação para a construção de novas 

possibilidades e também a apresentação regular de relatórios avaliativos sobre a 

participação dos adolescentes nos programas, seu comportamento, enfim sobre a 

evolução da medida. Em Freitas (2002) temos a relevância à necessidade do 

estabelecimento de vínculo entre o orientador e o adolescente e sua família, 

dentro de uma perspectiva de contato continuado. O orientador deve atentar para 

a dinâmica da realidade do adolescente para que na condução do processo se 

promova os encaminhamentos e as alterações necessárias. Destacamos aqui que 

os programas de Liberdade Assistida que não dispõem de recursos humanos e 

materiais, imprescindíveis a este acompanhamento, quiçá de pessoal qualificado, 

fragiliza a proposta sócioeducativa da medida. 

A pesquisa de âmbito nacional, realizada em 1997 pelo Fonacriad - Fórum 

Nacional de Dirigentes Governamentais de Entidades Executoras da Política de 

Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, revelou, além do 

perfil do adolescente infrator9, a ausência de estruturas compatíveis para a 

execução de medidas em meio aberto que leva, muitas vezes, a optar-se pela 

medida de internação. 

Na abordagem específica da atuação do orientador, cabe neste momento 

explicitarmos o art. 119 que a fundamenta: 

 

Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade 
competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros: 

I – promover socialmente o adolescente e sua família, 
fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em 
programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social; 

II – supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar do 
adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula; 

                                                 
9 Em sua grande maioria do sexo masculino, com baixa escolaridade, oriundos de famílias pobres 
e apresentando principalmente infrações contra o patrimônio. 



 

III – diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e 
de sua inserção no mercado de trabalho; 

IV – apresentar relatório do caso. 

 
A amplitude desta proposta exige um profundo comprometimento e 

qualificação do orientador, bem como do estabelecimento de parcerias com os 

demais atores sociais envolvidos no processo. Numa análise crítica do conjunto 

deste trabalho, encontramos em Silva (1998) algumas questões relevantes que 

expõem os implicativos inerentes à execução das medidas sócioeducativas. Sua 

argumentação inicia-se através da constatação de que, na prática, este processo 

enfrenta a inexistência ou a oferta irregular de propostas pedagógicas.  A falta de 

programas direcionados à família e daí a postura omissa dos pais, a carência de 

pessoal técnico, a inadequação das instalações físicas disponíveis e a deficiência 

na escolarização e profissionalização, são questões que se colocam como causas 

principais da ineficiência do sistema. Segundo ele estas irregularidades 

contribuem para a restrição da medida sócioeducativa à perspectiva punitiva e ao 

caráter repressivo - “a irregularidade transforma a medida sócioeducativa em 

simples punição” (SILVA, 1998, p. 65). O adolescente tem responsabilidade 

penal, mas no uso do mecanismo legal para esta responsabilização é percebido 

que muitas vezes os adolescentes, se comparados com adultos, são tratados com 

maior rigor – “hipóteses em que adultos não seriam internados, como nos delitos 

de bagatela ou de menor potencial ofensivo, adolescentes resultam, muitas 

vezes, privados de liberdade” (SILVA, 1998, p. 65). 

  Continua sua reflexão abrangendo o ambiente jurídico, através da crítica a 

alguns promotores, advogados, técnicos e juízes que persistem numa atuação 

protetiva ou tutelar. Nesta perspectiva, destaca que, a defesa técnica, muitas 

vezes, não se apresenta acessível aos adolescentes, na verdade é comumente 

invocada para a conceituação do ato infracional. Faz denúncias relacionadas à 

punição, através da aplicação de medidas, de adolescentes portadores de 

deficiência mental como pretensos infratores.  

Por fim, alerta para a necessidade de difundir o modelo responsabilizante e 

garantista do Estatuto, como forma de superar o caráter de proteção em sua 

interpretação por parte do senso comum. E ainda, defende como fundamental o 

reconhecimento da “índole punitiva” inerente às medidas sócioeducativas, no 



 

sentido, segundo ele chama, de punição pedagógica, ou seja, que puna, através 

das restrições e obrigações aplicadas, e eduque, através do reconhecimento da 

sua condição e necessidades, e do oferecimento de alternativas que favoreçam 

um processo de reconstrução de valores e comportamentos, que não suscitem 

vexames, constrangimentos e humilhações. Esta relação fundamenta a perfeita 

execução das medidas, quando exige que “o caráter repressivo seja 

contrabalanceado por apropriada proposta pedagógica” (SILVA, 1998, p. 62). 

Neste mesmo sentido, para Teixeira (1994) a natureza da Liberdade Assistida e 

demais medidas sócioeducativas restritivas de liberdade, compreendem um 

caráter punitivo em função da infração e educativo em função da sua proposta de 

execução.  

  

2.2 - Uma leitura Jurídica 
 
Buscaremos neste momento resgatar numa leitura jurídica da medida de 

liberdade assistida, os comentários e conceituações elaboradas junto à mesma. 

São reproduções comentadas do Estatuto da Criança e do Adolescente, na quais 

encontramos registradas análises de atores de diversas formações que atuam na 

área. Primeiramente temos em Chaves (2001) o conceito de que “A liberdade 

assistida consiste em submeter o menor, após entregue aos responsáveis, ou 

após liberação do internato, à assistência (inclusive vigilância discreta), com o fim 

de impedir a reincidência e obter a certeza da reeducação” (CHAVES, 2001, 

p.178). Esta indicação tem por base a prerrogativa de que as sanções dos 

adolescentes, conforme Almada (2001) devem orientar-se pelo vetor recuperativo 

e reeducativo, adaptando-se ao mínimo ético exigido para a convivência social. 

 Freitas (2002) destaca o respaldo da construção da proposta de liberdade 

assistida às Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça 

da Infância e da Juventude – Regras de Beijing (ONU, 1985), as quais também 

foram constantes na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança 

em 1989.  Em tais regras, a referida medida foi contemplada sob os princípios das 

regras 17 e 18 que, entre outros aspectos, preconizam: 

 



 

(17) a resposta à infração será sempre proporcional não só às 
circunstâncias e gravidade da infração, mas também às 
circunstâncias e necessidades do menor, assim como às 
necessidades da sociedade; 

as restrições à liberdade pessoal do menor serão impostas 
somente após estudo cuidadoso e se reduzirão ao mínimo 
possível; 

o bem-estar do menor será o fator preponderante no exame dos 
casos. 

(18) uma variedade de medidas deve estar à disposição da 
autoridade competente, permitindo a flexibilidade e evitando ao 
máximo a institucionalização. Tais medidas, que podem algumas 
vezes ser aplicadas simultaneamente, incluem: 

a) determinação de assistência, orientação e supervisão; 

b) liberdade assistida. 

 
 A partir destes princípios, Freitas (2002) apresenta suas críticas ao 

identificar que a liberdade vigiada, constante no Código de Menores foi ratificada 

pelo Estatuto, quando este, apesar de substituir sua denominação para liberdade 

assistida, perpetua sua característica de “vigilância”. Freitas ainda ressalta que da 

mesma forma, quando ainda não estava em vigor o Estatuto da Criança e do 

Adolescente – e, portanto fazendo uso de termos que depois foram abolidos 

neste, o 1º Seminário Latino-Americano de Capacitação e Investigação sobre os 

Direitos do Menor e da Criança frente ao Sistema de Administração da Justiça 

Juvenil, realizado em San José, Costa Rica em 1987, traz uma contribuição ainda 

hoje fecunda na análise do Estatuto, quando assenta: 

 

Cabe fazer a diferença de objetivos entre a liberdade vigiada 
(controle sobre a conduta do menor) e a liberdade assistida 
(criação de condições para reforçar vínculos entre o menor, seu 
grupo de convivência e sua comunidade)...conveniente a 
aplicação, sempre que possível, da última. (FREITAS, 2002, p. 
389). 

 
 Na análise de Freitas ainda encontramos referências ao processo de 

auxílio e orientação, à qualificação do orientador e ao prazo mínimo de seis 

meses para a execução da medida. Neste último destaca a possibilidade de 

revisão ou alteração a qualquer tempo e principalmente que nada impede, se 



 

constatado o alcance dos seus objetivos, que esta alteração seja realizada antes 

mesmo de findo o semestre.  

Neste aspecto verifica-se que, fundamentalmente, a medida requer, por 

parte do orientador e dos demais parceiros no acompanhamento, um 

comprometimento com o seu princípio de promoção social, conforme preza o 

inciso I do art. 119 já referido acima, e não apenas com um cumprimento das 

suas regras estabelecidas quanto às atividades - matrícula em estabelecimento 

escolar e profissionalizante, por exemplo - e prazos, pois entendemos que estas 

correspondem apenas às indicações que dizem respeito à promoção social, mas 

que não a encerra, ou seja, a promoção social, enquanto princípio não se limita a 

estas atividades para a sua efetivação ou amplitude do alcance de sua proposta. 

Isto significa que o seu contexto é abrangente, envolvendo demandas de ordem 

valorativas e comportamentais que ultrapassam a execução mecanicista das 

atividades.  

É por isso que segundo Carranza (2002): 

 

Pela natureza da medida, considera-se importante que esta se 
realize com o maior grau possível de voluntariedade e ativo 
protagonismo do adolescente, tendo como objetivo não só evitar 
que este seja novamente objeto de ação do sistema de Justiça 
Penal, mas, também, apoiá-lo primordialmente na construção de 
um projeto de vida. (CARRANZA, 2002, p. 389). 

 

Esta perspectiva exige, portanto flexibilidade, entendimento da proposta e 

daí visão crítica e engajamento que permitam identificar quais as atividades, os 

ambientes, as relações, enfim as vivências que podem promover socialmente o 

adolescente. Em se tratando especificamente da atuação do orientador, Freitas 

(2002) recomenda que a sua participação: 

 

Deverá ser ativa, e não meramente formal ou apenas burocrática. 
Pelo contrário, o rol das atividades de acompanhamento, auxílio e 
orientação expresso nos incisos I e III é meramente exemplificativo, 
sendo o minimum minimorum a ser seguido pelo orientador. 
Mesmo porque não é de boa técnica legislativa arrolar 
exaustivamente hipóteses relativas a fatos da vida com infinitas 
variações no desdobramento. (FREITAS, 2002, p. 390). 



 

 Fica claro, portanto, que o interesse principal está na finalidade da medida 

e que os meios e recursos para alcançá-la não têm como serem precisamente 

indicados, eles fogem ou vão além da elaboração textual da lei que a explicita. 

Poderíamos neste sentido, como tentativa de atingir um pouco mais a dimensão 

aqui defendida, afirmar que o propósito inerente ao seu conteúdo legal não é o 

cumprimento da medida em si, ou seja, em sua perspectiva formal de lei e que 

como tal deve ser cumprida, mas sim a promoção social do adolescente 

permeada pelo cumprimento da medida. É o mesmo que sugerir que as 

atividades previstas no cumprimento da medida sejam realizadas dentro de um 

processo de construção de valores pelo adolescente de modo que determinadas 

práticas façam parte do seu cotidiano, dos seus planos e das suas relações com o 

outro. É a promoção social do adolescente e nela o cumprimento da medida e não 

o mero cumprimento da medida, como forma de promoção social.  

Temos como exemplo da construção de valores a questão da escolaridade, 

quando é verificado, segundo destaque de Carranza (2002), que a maioria dos 

adolescentes infratores da lei penal apresenta baixa ou nula escolarização. Nesta 

construção de valores desencadeada no processo de promoção social é 

fundamental que o adolescente desenvolva um estímulo para a retomada dos 

estudos, bem como um grau de importância junto ao mesmo, que relacione a sua 

condição escolar como uma realidade que reduz suas possibilidades laborais e de 

inserção social e ainda como um elemento facilitador para a prática de atos 

infracionais, pois conforme conclusão da pesquisa de Assis (1999), já referida em 

nosso primeiro capítulo, o nível de escolaridade dos infratores é menor do que o 

dos irmãos ou primos livres desta experiência.   
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3.1 - O Estudo das Representações Sociais 
 

O estudo das representações sociais foi inaugurado por Serge Moscovici 

na década de 60. Seu interesse consistia em investigar a relação entre os 

processos subjetivos e a construção social da realidade e, desta forma, difundiu 

este estudo numa perspectiva de recuperar a sociologia dentro da Psicologia 

Social (não para torná-la sociológica, mas sim psicossociológica), pois para 

Moscovici, nesta havia limitações em seus conceitos, objetos e paradigmas.  

Segundo Moscovici os psicólogos sociais “vislumbraram a possibilidade de 

abordar os problemas de sua disciplina dentro de um novo espírito, de estudar os 

componentes e as relações sociais sem deformá-las nem simplificá-las e de 

atingir resultados originais” (MOSCOVICI, 2001, p. 46). Para Moscovici, o homem 

se constrói na tensão, no cruzamento entre o psicológico e sociológico. É nesta 

interface que o estudo das representações sociais se estabelece e assume, 

portanto, um caráter dialético, no qual estão implicados os processos de natureza 

subjetiva e objetiva em permanente interação.  

Em 1961 foi publicado um estudo clássico de Moscovici - La psychanalyse, 

son image et son public - sobre a apropriação da teoria psicanalítica por parte de 

diferentes grupos. Nele foi verificado como é absorvida pelo senso comum uma 

teoria científica e como são construídas pelos homens as realidades que 

vivenciam no cotidiano. Através das contribuições daí decorrentes Moscovici foi 

considerado o psicólogo social precursor da teoria das Representações Sociais 

que é por ele também chamada de Teoria Contemporânea do Senso comum. Seu 

estudo perpassa diferentes disciplinas como: Antropologia, Lingüística, Psicologia 

Cognitiva, Sociologia e História numa perspectiva de articular a sua complexa 

estrutura psicossociológica. 

 

Esta multiplicidade de relações com disciplinas próximas confere 
ao tratamento psicossociológico da representação um estatuto 
transverso que interpela e articula diversos campos de pesquisa, 
reclamando não uma justaposição, mas uma real coordenação de 
seus pontos de vista (JODELET, 2001, p. 25). 

 



 

Ainda de acordo com Jodelet (2001), destacamos que a proposta de 

Moscovici foi uma reação contra a insuficiência da Psicologia Social e que as 

representações sociais devem ser estudadas através da articulação dos 

elementos afetivos, mentais e sociais. Enfatiza também que as representações 

devem integrar com a cognição, a linguagem e a comunicação, as relações 

sociais e a realidade material, social e ideativa. E continua afirmando que “a 

particularidade do estudo das representações sociais é o fato de integrar na 

análise desses processos à pertença e a participação, sociais ou culturais, do 

sujeito” (JODELET, 2001, p. 27). Neste sentido, temos que em sua construção as 

representações sociais apresentam elementos de natureza subjetiva e objetiva 

que, em permanente tensão, integram-se com a cognição, a linguagem e a 

comunicação para intervirem na realidade.  

Abordando, neste momento, o caráter dialético das representações sociais, 

temos em Moscovici (1986) a afirmação de que “as coisas que nos surpreendem 

no mundo que nos cerca são tanto efeito de nossas representações partilhadas 

quanto à causa de tais representações” (MOSCOVICI, 1986, p. 21). Wagner apud 

Sá (1998) também coloca que “a representação social e o seu objeto são 

inseparáveis, na medida em que é o objeto que é constituído ele próprio como 

uma representação social” (WAGNER, 1998, p. 53). E ainda, segundo Rocha 

(2001) “a representação social sobre um determinado fenômeno não é construída 

apenas pelo contato direto com este. Valores e normas sociais também são 

constitutivas dos conhecimentos práticos” (ROCHA, 2001, p. 57). 

No estudo das representações sociais temos também os aspectos 

referentes as suas funções. A primeira chamada de função de saber indica que as 

representações permitem aos indivíduos compreender e explicar a realidade. A 

função identitária confere uma identidade ao grupo, situando os indivíduos num 

campo social coerentemente às normas e valores historicamente determinados. A 

função de orientação direciona os comportamentos e as práticas de acordo com o 

que é conveniente socialmente. E ainda a função justificadora, a qual oferece as 

justificativas aos indivíduos diante dos seus comportamentos e tomadas de 

posição; é evidenciada, portanto após a realização das ações. 

A geração de saberes, a garantia da identidade do grupo situando-o num 

determinado contexto social e a orientação de comportamentos são as funções 



 

das representações que enfatizamos neste estudo, por se tratarem de 

perspectivas pertinentes ao objeto, isto é, nos adolescentes infratores em questão 

a representação social foi verificada através também deste conjunto de funções. 

Dentre estes, porém, destacamos aqui a orientação dos comportamentos, pois o 

enfoque recai, conforme já referido, no processo de cumprimento da medida, ou 

seja, na realização efetiva das atividades inerentes a este cumprimento. 

Salientamos, neste sentido, que as representações sociais construídas 

determinam significativamente o comportamento e o grau de engajamento do 

adolescente junto à medida sócioeducativa. 

 
3.1.1 - A Teoria das Representações Sociais 

 

O aporte teórico da nossa investigação caracteriza-se pela abordagem das 

representações sociais. Este enfoque abrange o processo de construção, os 

conceitos, desdobramentos e contribuições das representações sociais para as 

diversas áreas de estudo como forma de articular este referencial a nossa 

pesquisa. 

Para tanto, apresentamos inicialmente um conceito de representação social 

que, neste momento, poderíamos considerar como uma primeira aproximação na 

busca do seu entendimento. Tal conceito determina que as representações 

sociais correspondem a um conhecimento prático da realidade formulado 

mediante a interação de processos subjetivos e objetivos. A expressão 

conhecimento prático da realidade faz referência as interpretações, a atribuição 

de significados dos grupos com relação aos fenômenos sociais, aos 

acontecimentos, as relações vividas. É a organização significante elaborada e 

partilhada coletivamente a partir das vivências cotidianas ou ainda, um sistema de 

interpretação da realidade que influencia as relações sociais e os 

comportamentos. Esta versão consensual ou saber popular refere-se também a 

experiência a partir da qual ele é produzido. 

Diante destas colocações, podemos destacar que as representações 

sociais são determinadas pelo contexto social imediato dos grupos, bem como por 

um contexto mais amplo, no qual se verificam determinações de ordem 

conjunturais. Sua construção é, portanto, caracterizada tanto por questões amplas 



 

- ideológicas, culturais - como por experiências privadas e afetivas dos indivíduos 

no seu meio. Com referência a este último aspecto Jodelet (2001) coloca que 

“frente a este mundo de objetos, pessoas, acontecimentos ou idéias, não somos 

(apenas) automatismos, nem estamos isolados num vazio social: partilhamos 

esse mundo com os outros”. (JODELET, 2001, p. 17). 

Neste momento, antes de avançarmos em nossa reflexão destaca-se a 

importância de diferenciar as representações sociais enquanto fenômeno, 

conceito e teoria. Como fenômeno temos que as representações sociais 

encontram-se implicadas no cotidiano dos indivíduos, mediante os quais, estes 

são convocados a se posicionarem. São domínios cuja dinâmica requerem uma 

compreensão popular. E diante do fato das representações sociais serem 

construídas no processo de formação pessoal, destaca-se que aí também será 

determinada a forma como serão absorvidos os objetos. Neste sentido, as 

representações sociais vão funcionar como princípios organizativos do sujeito em 

sua inserção na sociedade. Sob este contexto o objeto só existe, se existe 

enquanto tal para o sujeito ou grupo. É preciso que os sujeitos se sintam 

implicados para que o fenômeno se torne objeto de representação social.  

Segundo Jodelet (2001), “não há representação sem objeto” (JODELET, 

2001, p. 22). É necessário, portanto a este fenômeno/objeto ter relevância para o 

sujeito em seu cotidiano, ter corpo explicativo que oriente a prática social, que 

tenha densidade e que defina a identidade do grupo. Na construção desse objeto 

destacam-se ainda as seguintes condições: quantidade expressiva de 

informações a respeito desse objeto e que estas atravessem distintos espaços 

sociais onde os grupos são chamados a tomarem posições que vão variar de 

acordo com o campo representacional.  

Visualizando agora as representações sociais enquanto conceito é 

fundamental apresentar, além das já indicadas no início desta reflexão, algumas 

das principais tentativas de elucidar ou esclarecer, o quanto mais próximo 

possível, o conceito de representação social, pois é observada que tal delimitação 

não é tarefa fácil, visto que sua noção é ampla, vaga e complexa. Para Moscovici 

(1986) as representações sociais são elaborações “partilhadas por um grande 

número de pessoas, transmitidas de geração em geração, e impostas a cada um 

de nós sem o nosso consentimento consciente” (MOSCOVICI, 1986, p. 12). Nesta 



 

perspectiva temos em Moscovici apud Sá (1996) que “se a realidade das 

representações sociais é fácil de captar, o conceito não o é” (MOSCOVICI, 1996, 

p. 30). Para Doise (2001) qualquer definição consensual das representações 

sociais é insuficiente. Neste mesmo sentido Moscovici assegura que qualquer 

tentativa de determinar ou fechar um conceito de representação social 

compromete a sua abrangência. É por isso que em sua própria definição, as 

representações sociais correspondem a um conjunto de conceitos originados na 

vida cotidiana. Verifica-se nesta colocação que sintetizar numa específica palavra 

ou idéia a noção de representação social não alcança a sua dimensão. È 

necessário, portanto, fazer uso de vários termos, preposições e explicações que 

em conjunto revelem um conhecimento originado no cotidiano dos grupos e 

determinado pela fluidez das relações interpessoais travadas. Ou ainda que 

indiquem que as representações sociais advêm dos processos objetivos e 

subjetivos. Estes elementos, segundo Ibañez apud Sá (1996): “devem caber 

simultaneamente no instrumento conceitual utilizado para elucidá-lo” (IBAÑEZ, 

1996, p. 32).  

Denise Jodelet (2001), por sua vez, também, apresenta uma 

sistematização do conceito de representação, a qual seja: 

 

Uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, 
com um objetivo prático, e que contribui para a construção de 
uma realidade comum a um conjunto social. Igualmente 
designada como saber do senso comum ou ainda saber ingênuo, 
natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, entre outras, 
do conhecimento científico. (JODELET, 2001, p. 22). 

 

E acrescenta, considerando a complexidade do conceito, que a 

representação social liga um sujeito a um objeto e que este objeto, sendo de 

natureza social ou material, mantém uma relação de simbolização com a 

representação. A representação é, portanto uma construção e expressão do 

sujeito e uma “modelização” do objeto. Doise (2001) por sua vez, lança o 

entendimento de que “as representações sociais são sempre tomadas de posição 

simbólicas” (DOISE, 2001, p. 193). Argumenta ainda que em cada conjunto de 

relações sociais, princípios ou esquemas organizam estas tomadas de posição 

simbólicas e que estas estão ligadas a específicas inserções nessas relações. E 



 

conclui: “as representações sociais são os princípios organizadores dessas 

relações simbólicas entre atores sociais” (DOISE, 2001, p. 193). E Abric (2001) 

afirma que representação social é ”um conjunto organizado de opiniões, de 

atitudes, de crenças e de informações referentes a um objeto ou a uma situação” 

(ABRIC, 2001, p. 156). Defende ainda que a representação é determinada ao 

mesmo tempo pela vivência do sujeito, pela realidade social na qual está inserida 

e pela natureza dos vínculos estabelecidos nesta realidade. 

Uma observação mais detalhada dos conceitos de representações sociais 

abordados até aqui permite a identificação de que, embora coincidam nas 

tentativas de elucidar o entendimento conceitual do termo, há ênfases específicas 

e cada um dos teóricos. Mais adiante veremos o desenvolvimento e as 

características destas diferentes linhas. 

Contudo, analisando em conjunto os conceitos indicados, destacamos que 

a comunicação é um dos principais elementos na construção das representações 

sociais. Na própria definição de representação social enquanto conjunto de 

conceitos, preposições e explicações criadas na vida cotidiana, no decurso da 

comunicação individual, encontramos a importância da comunicação. A 

comunicação, portanto, configura-se como um canal de acesso entre os 

indivíduos para a produção do saber. Esta especial ênfase à comunicação 

cotidiana se dá mediante a sua importância na construção do conhecimento 

compartilhado. É a construção do universo consensual que diferentemente do 

universo reificado, desempenha um papel fundamental nas interações sociais. 

Pode-se afirmar que a comunicação é, em si mesma, portadora de 

representações e por isso, segundo Jodelet (2001), Moscovici “insistiu 

particularmente no seu papel” (JODELET, 2001, p. 29), como sendo de 

fundamental importância na criação de um universo consensual. Dentro desta 

abordagem é preciso considerar também que o sujeito e a realidade encontram-

se dialeticamente relacionados, num processo de construção mútua onde ambos 

não são dados, impostos, mas construídos e reconstruídos num permanente 

tensão. 

Para Almeida (2002) além da comunicação, o conceito de representação 

enquanto forma de conhecimento social abrange também aspectos referentes a 

(re) construção do real e do domínio do mundo. O primeiro contempla a noção de 



 

que a realidade não está posta, ms em constante construção e reconstrução. A 

realidade, para os indivíduos, é o sentido dos objetos. E no bojo deste processo 

as representações sociais determinam a interpretação e organização da 

realidade, definindo os posicionamentos e as ações dos sujeitos sobre esta 

realidade. “As representações participam da construção da realidade, a qual só 

existe enquanto tal nas interações dos indivíduos ou grupos com os objetos 

sociais” (ALMEIDA, 2002, p. 2). Neste sentido defende que a dicotomia entre 

sujeito-objeto é superada diante da consideração de que, segundo Moscovici 

(1961) não há corte entre o universo exterior e interior do indivíduo. Quanto ao 

segundo aspecto, coloca que este se fundamenta no entendimento das 

representações sociais como um conjunto de conhecimentos sociais, como uma 

orientação prática que possibilita o indivíduo se situar no mundo e dominá-lo. 

Retomando a discussão das diferentes dimensões das representações 

sociais temos que, enquanto teoria, esta se preocupa com as condições de sua 

construção teórico-metodológica. Neste enfoque Moscovici destaca a questão da 

funcionalidade das representações sociais. Para ele o fundamental no processo 

de construção de uma representação é a comunicação entre os indivíduos e a 

produção de comportamentos e de significações. Segundo Almeida (2002) no 

estudo das representações sociais temos que a sua teoria pressupõe enfocar a 

forma como pensam os indivíduos.  

Neste destaque ao processo de pensamento dos indivíduos observa-se 

que representar indica o ato de pensar, mediante o qual um sujeito se reporta a 

um objeto. E nesta natureza cognitiva das representações há a indicação de dois 

processos fundantes da Teoria das Representações Sociais. São momentos 

complementares que fazem parte do processo de formação das representações 

sociais: a objetivação e a ancoragem, como processos que visam transformar o 

desconhecido em familiar. Este processo de transformação do não-familiar em 

familiar é, segundo Doise (2001) determinado principalmente pela inserção social 

dos indivíduos e grupos. Em Moscovici apud Sá (1996) temos que a constituição 

das representações sociais é composta de duas faces: a face figurativa e a face 

simbólica que em conjunto permite identificar “em toda figura um sentido e em 

todo sentido uma figura” (MOSCOVICI, 196, p. 46). 



 

A objetivação é o processo no qual ocorre a concretização figurativa de um 

conceito. É a “materialização” do abstrato, a expressão significativa imediata do 

cotidiano desenvolvida pelos sujeitos. É a construção de uma forma ou figura 

correspondente ao conhecimento acerca do objeto. Sá (1996) afirma que, 

conforme Moscovici, objetivar é “reproduzir um conceito em uma imagem” (SÁ, 

1996, p. 47). Ou ainda é o recurso não-verbal que o indivíduo dispõe diante da 

necessidade de compreensão de um fenômeno. Para Almeida (2002) trata-se da 

simplificação e ajustamento das informações diante do seu contexto original de 

produção. Salientamos ainda que para Doise (2001) “a objetivação torna concreto 

o que é abstrato, muda o relacional do saber científico em imagem de uma coisa” 

(DOISE, 2001, p. 190) e que para Sá (1996) a objetivação é um processo no qual 

se atribui uma forma ou figura ao conhecimento formulado sobre o objeto. 

Já a ancoragem refere-se à incorporação interpretativa da figura (objetos). 

Consiste em oferecer um sentido à figura a partir de um conceito pré-existente. É 

um processo de construção de um conhecimento que para tanto faz uso de 

conhecimentos já familiares ao sujeito e, portanto, de acordo com Almeida (2002) 

“lhes estão facilmente disponíveis na memória” (ALMEIDA, 2002, p. 4). A 

ancoragem corresponde, então, a integração do objeto ao sistema de valores dos 

indivíduos que são acionados como forma de elaboração das representações 

sociais. Em Doise (2001) temos que a ancoragem “consiste na incorporação do 

estranho numa rede de categorias mais familiares” (DOISE, 2001, p. 190) e em 

Sá (1996) que a ancoragem consiste na integração cognitiva do objeto com um 

pensamento social pré-existente. 

Nestes processos, enquanto componentes simbólicos e figurativo, bem 

como na proposta de explicação da gênese das representações sociais está 

fundamentalmente baseada a teoria das representações sociais.  

 

3.1.2 - As Linhas de Abordagem da Teoria das Representações Sociais 

 

A partir da teoria desenvolvida por Serge Moscovici, a abordagem das 

Representações Sociais apresenta três grandes desdobramentos que enfocam 

diferentemente os objetos de representação. Segundo Sá apud Almeida (2002) as 



 

três linhas não são incompatíveis, mas sim complementares, já que partiram da 

mesma matriz teórica. As linhas em questão são indicadas como: Cultural (Denise 

Jodelet), Estrutural (Jean-Claude Abric) e Societal (Willen Doise). 

A abordagem cultural de Denise Jodelet é a mais fiel à proposição teórica 

original de Moscovici. Focaliza a perspectiva de como e porque o sujeito constrói 

as idéias e quais os efeitos e conseqüências dessas idéias em sua prática social. 

Busca relacionar as dimensões sociais, a cultura e suas especificidades 

históricas, regionais, institucionais e organizacionais. 

Para a construção da sua abordagem, Jodelet desenvolveu em seu 

doutorado uma pesquisa sobre as representações sociais da loucura que 

culminou na publicação do livro “Loucura e Representações Sociais” em 1989. A 

pesquisa de campo desta investigação durou aproximadamente quatro anos e 

buscou levantar as representações sociais no “miúdo” das práticas cotidianas. 

Jodelet enfatiza que para a identificação e estudo das representações sociais é 

necessário apreender os discursos dos indivíduos e dos grupos, os seus 

comportamentos e práticas sociais, além de se examinar os registros 

documentais, bem como as interpretações destes pelos meios de comunicação 

de massa, pois estes, conforme Sá apud Almeida (2002) influenciam a 

manutenção ou transformação das representações. 

Jean-Claude Abric, por sua vez, dentro de sua vertente estrutural 

desenvolve a Teoria do Núcleo Central como proposta explicativa da organização 

interna das representações sociais, pois para ele o estudo de uma representação 

social não deve se limitar à identificação do seu conteúdo, mas abranger a sua 

estrutura e organização interna. Esta proposta concentra sua atenção no 

conteúdo cognitivo das representações, assegurando que esta é um conjunto 

organizado e hierarquizado pelos sistemas central e periférico que em interação 

fazem surgir as representações sociais. 

Na base desta teoria tem-se que toda representação é organizada em 

torno de um núcleo que determina sua estrutura e significação interna. Os 

elementos estruturantes do núcleo central correspondem àqueles mais estáveis e 

definidores da representação. Neste sentido, a Teoria do Núcleo Central propõe 

que os elementos que dão significados às representações sociais são ancorados 

na história e são assegurados pela tradição, pelos costumes e pelos hábitos. Já 



 

os elementos periféricos, numa relação direta com o núcleo central apresentam-

se como aqueles menos estáveis, uma vez que correspondem mais diretamente 

ao contexto imediato e, por isso, as variações individuais o que lhe confere uma 

participação fundamental no funcionamento da representação frente às práticas 

sociais. 

Para Abric a principal contribuição desta teoria é a possibilidade de 

compreensão e explicação da transformação das representações sociais, a qual 

só é possível diante da transformação dos elementos centrais, já que são estes 

que lhe dão a significação precisa. Abric defende três tipos possíveis de 

transformações: resistentes, progressistas e brutais. A primeira ocorre quando os 

elementos de mudança incidem e são geridos apenas no âmbito do sistema 

periférico. O segundo tipo de transformação se dá diante das práticas que não 

contradizem diretamente o núcleo central, mas que vão se integrando 

gradativamente ao núcleo dando-lhe uma nova configuração, isto é, uma nova 

representação. E a terceira transformação diz respeito à introdução de novas 

práticas que têm um grau de intensidade que permite “questionar” o significado 

central da representação, desencadeando uma mudança direta e completa deste 

e daí de toda a representação. 

Willem Doise, entretanto realizou em sua pesquisa sobre a representação 

social dos Direitos Humanos uma extensiva análise documental, entrevistas e 

questionários e com isso identificou os eixos estruturadores das representações. 

Trabalha com a perspectiva de enfatizar a articulação das explicações individuais 

com as explicações societais e, desta maneira, propõe uma abordagem 

tridimensional identificada enquanto: o campo comum das representações, as 

variações individuais e a ancoragem. Como campo comum entende as crenças 

compartilhadas pelos diferentes indivíduos sobre um determinado objeto social. 

As variações individuais remetem as explicações de como e porquê os indivíduos 

se diferenciam frente aos objetos; e a ancoragem faz parte da tomada de posição 

dos indivíduos evidenciadas nas hierarquias de valores, nas percepções e nas 

experiências destes com relação ao outro. Neste enfoque as representações 

sociais funcionam com princípios, vinculados a específicas inserções sociais que 

organizam os processos simbólicos que, por sua vez, influenciam as relações 

sociais. 



 

Nesta perspectiva, identificamos a relação deste estudo como o nosso 

objeto na medida em que este se propõe a analisar a representação social 

construída pelos adolescentes sobre a liberdade assistida em seu processo de 

cumprimento. Nesta proposta de estudo observamos que o aspecto 

sócioeconômico determina em grande medida a prática infracional e no estudo 

das representações sociais ele produz significativos efeitos sobre o modo de 

conceber a cultura. Verificamos, neste aspecto, portanto, a articulação dos 

pressupostos teóricos das representações sociais com o nosso objeto. 

Dentro deste contexto o enfoque do nosso estudo busca desenvolver uma 

análise junto ao sentido (conteúdo legal) das medidas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e a forma como pensam os adolescentes, ou seja, as 

representações elaboradas e compartilhadas pelos adolescentes, visando 

apreender o seu significado. De acordo com esta perspectiva, inserimos nossa 

problematização nos conteúdos inerentes à Teoria das Representações Sociais.   

 

3.2 - Procedimentos Metodológicos 

 

Conforme já mencionado, a proposta do nosso estudo objetiva analisar a 

representação social dos adolescentes infratores sobre a medida sócioeducativa 

de Liberdade Assistida. A investigação portanto, focaliza a realidade em que o 

adolescente infrator vivencia no cumprimento da referida medida e a identificação 

dos elementos que constituem a representação social dos adolescentes.   

Nos procedimentos metodológicos necessários à operacionalização deste 

estudo foi utilizado, conforme a construção do objeto de estudo e do referencial 

teórico empreendido nesta construção, o método de abordagem qualitativa e 

como técnicas ou instrumentos de coleta de dados, a observação participante e a 

aplicação de entrevistas semi-estruturadas. Foram entrevistados 15 adolescentes 

e os dados foram analisados através do software Alceste. Foram realizadas ainda 

visitas às instituições que compõem a Rede de Atenção à Criança e ao 

Adolescente no Distrito Federal para o levantamento da documentação 

institucional referente à Liberdade Assistida. Para Severino (2000) métodos são 

“procedimentos mais amplos de raciocínio, enquanto técnicas são procedimentos 



 

mais restritos que operacionalizam os métodos, mediante emprego de 

instrumentos adequados" (SEVERINO, 2000, p. 162). 

A abordagem qualitativa permite o estudo dos fenômenos baseado na 

dinâmica do movimento histórico, na consideração das ações dos sujeitos e nas 

suas relações sociais. Segundo Chizzotti (1998), 

 
A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma 
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 
interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. 
(CHIZZOTTI, 1998, p.79).  

 

Os aspectos objetivos e subjetivos que norteiam a vivência dos 

adolescentes infratores merecem uma análise aprofundada, a partir da teoria e 

das categorias de análise já apresentadas, que permita relacionar eficazmente 

suas implicações no processo de cumprimento da medida sócioeducativa de 

Liberdade Assistida.  

Este estudo assume esta perspectiva, ao abordar a realidade objetiva e 

subjetiva dos adolescentes infratores no cumprimento da medida sócioeducativa 

de Liberdade Assistida, com o objetivo de apreender as representações sociais 

construídas neste processo. E assim, Chizzotti complementa: 

 
Procura-se compreender a experiência que eles têm, as 
representações que formam e os conceitos que elaboram. Esses 
conceitos manifestos, as experiências relatadas ocupam o centro 
de referência das análises e interpretações, na pesquisa 
qualitativa. (CHIZZOTTI, 1998, p. 84). 

 

Como primeiro momento de efetivação desta proposta e com o intuito de 

identificar a trajetória institucional que o adolescente infrator percorre e dispõe no 

processo de cumprimento da medida, foram realizadas visitas ao SEMSE da Vara 

da Infância e da Juventude do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Ação 

Social do DF, ao SOS - Criança de Brasília, ao Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios, ao CAJE (instituição de execução da medida sócioeducativa 

de internação), ao CDS - Brasília, e ao Centro de Iniciação Profissional Granja 

das Oliveiras. Estas instituições, no trato da questão infracional, constituem a 



 

Rede de Atenção à Criança e ao Adolescente no Distrito Federal. Nestes contatos 

foi possível consultar e adquirir cópias de documentos, fichas cadastrais, 

pareceres técnicos, pesquisas, perfis, relatórios, enfim materiais bibliográficos 

fundamentais para o desenvolvimento do estudo.  

Foram também visitados, embora não se caracterizem enquanto 

instituições de atendimento direto do adolescente infrator em cumprimento de 

medida sócioeducativa, o CONANDA, o Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, a Coordenação de Apoio Técnico Administrativo dos Conselhos 

Tutelares do Distrito Federal, o MNMMR e o CECRIA. A participação nas 

discussões promovidas pelo Ministério Público, no debate sobre a Política de 

Atendimento à Criança e ao Adolescente dos candidatos ao governo do Distrito 

Federal por ocasião do processo eleitoral promovido pelo CECRIA e ainda no 

seminário sobre o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e os 

Conselhos Tutelares do DF: Realidade e Perspectivas, promovido pela 

Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude, são momentos que 

também destacamos como imprescindíveis ao desenvolvimento da pesquisa. 

Em conjunto estes contatos e levantamentos de materiais caracteriza-se 

principalmente pela possibilidade de uma primeira visualização institucional do 

fenômeno e de uma ampla caracterização da implantação e implementação da 

Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente no Distrito Federal, e mais 

precisamente do tratamento dispensado ao adolescente infrator. 

Num segundo momento foram utilizados os instrumentos de coleta de 

dados adotados para a operacionalização do estudo. Sobre cada um destes, 

passaremos agora a descrever como foram desenvolvidos e analisados.  

 

3.2.1 - Observação Participante 
 

Realizada no período de agosto a novembro de 2002, a observação 

participante foi desenvolvida junto ao Centro de Iniciação Profissional Granja das 

Oliveiras localizado na Várzea da Benção, à margem da Rodovia 

Taguatinga/Gama no DF. A inauguração deste Centro data de fevereiro de 1962 e 

sua oficialização, como unidade operativa especializada da Fundação de Serviço 



 

Social da Secretaria da Criança e do Adolescente do governo do Distrito Federal, 

de 1972. Em sua proposta inicial o Centro foi implantado para o atendimento 

através da Casa-lares por considerar este mais propício ao desenvolvimento 

sócio-emocional da criança e do adolescente. As suas atividades eram 

direcionadas a capacitação profissional de adolescentes residentes nas cidades 

próximas de sua base física.  

O seu objetivo principal consistia em oferecer educação formal e 

capacitação profissional, através da utilização dos recursos comunitários 

disponíveis como forma de efetivar a inserção dos adolescentes no mercado de 

trabalho. A equipe técnica era composta por assistentes sociais, psicólogos, 

economistas domésticos, técnicos em educação física e pessoal auxiliar-

administrativo. O público tinha uma caracterização específica: adolescentes 

(então comumente designados de menores) do sexo masculino, na faixa etária de 

quatorze aos dezoito anos incompletos, com uma escolaridade que indicasse no 

mínimo a 4o série e que não apresentassem vínculos familiares, entendidos desta 

forma, enquanto órfãos e menores abandonados. Esta clientela era encaminhada 

através dos CDS(s), instalados nas diversas comunidades do Distrito Federal e/ou 

Juizado de Menores, segundo triagem executada por tais entidades. 

Hoje, após o advento da LOAS e do ECA, o Centro está denominado como 

Centro de Referência Sócio-educativa - Granja das Oliveiras e apresenta uma 

estrutura funcional baseada nas diretrizes constantes nas referidas normas legais. 

É responsável pela coordenação das ações desenvolvidas nas demais unidades 

operativas da Secretaria de Estado e Ação Social. A promoção da formação 

profissional dos adolescentes em situação de vulnerabilidade pessoal e social, 

numa perspectiva sócioeducativa, consiste no objetivo central de sua proposta de 

trabalho. Este apoio à formação profissional é extensivo também aos 

adolescentes que já trabalham, através de orientações voltadas a sua prática. 

São oferecidos dezenove cursos (auxiliar administrativo, mecânica de 

automóveis, serigrafia, laboratório de ótica, informática, música, manicura e 

pedicura, manutenção de micro, serralharia, marcenaria e marchetaria, estofador 

de móveis, confeitaria, panificação, cabeleireiro, reparador predial, cerâmica, 

corte e costura, hortifrutigranjeiro, processamento de soja) com carga horária de 



 

210 horas distribuídos em 51 oficinas, sendo 17 na própria Granja e as demais 

nos CDS(s) do DF.  

Nos cursos desenvolvidos na Granja estavam matriculados, durante o 

período da pesquisa, quarenta adolescentes em cumprimento de Liberdade 

Assistida. Os adolescentes eram encaminhados à Granja dentro do processo de 

execução da medida de Liberdade Assistida que contemplava, em sua proposta 

sócioeducativa, este engajamento. A Granja, portanto, através do oferecimento 

dos cursos, acompanhava os adolescentes e assim, participava da execução da 

medida.  

A observação participante procedeu mediante a permanência diária na 

instituição que permitiu um acompanhamento direto das suas atividades. As aulas 

eram ministradas diariamente nos turnos da manhã e da tarde. Sua rotina 

caracterizava-se pela chegada dos ônibus que conduziam os adolescentes de 

diversas localidades à Granja, em seguida pela refeição oferecida e depois pelo 

início das aulas. Às 10:00h havia um lanche, depois eram retomadas as aulas e 

ao meio-dia o almoço. Em seguida, os ônibus retornavam com os adolescentes às 

suas localidades e de volta à Granja já conduziam os adolescentes do turno da 

tarde, aos quais, na chegada, eram oferecidos o almoço, depois aula, lanche e 

retorno. Neste acompanhamento diário, as aulas ministradas nos cursos, as 

atividades recreativas, as refeições e as reuniões administrativas foram 

momentos observados como aspectos relevantes para a análise do cumprimento 

da medida e principalmente para a construção de uma relação com os 

adolescentes que viabilizasse a aplicação das entrevistas. 

Estas observações foram acompanhadas pelas leituras relacionadas à 

temática e pelas primeiras orientações e discussões de uma maneira mais 

próxima do objeto. Neste exercício foi observado que a medida de Liberdade 

Assistida, assim denominada, talvez não se constituísse enquanto 

fenômeno/objeto de representação social, já que a sua nomenclatura está 

caracterizada por uma linguagem técnica e não perpassa os diferentes grupos 

sociais. Neste sentido, buscamos junto aos adolescentes infratores em processo 

de cumprimento de Liberdade Assistida, a identificação de como estes nomeavam 

a medida. Neste esforço para a identificação da nomeação da medida pelos 

adolescentes sugerimos inicialmente que talvez ela remetesse à concepção de 



 

castigo ou punição. Esta reflexão provocou uma fecunda discussão em torno do 

nosso objeto, ao requerer que no seu estudo, pensado conforme os conteúdos 

inerentes à Teoria das Representações Sociais, fossem indicados os elementos 

que permeavam a representação da medida, através da sua nomeação. Nesta 

perspectiva Jodelet (2001) afirma que as representações sociais: 

 
Nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os 
diferentes aspectos da realidade diária, no modo de interpretar 
esses aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se 
frente a eles de forma defensiva. (JODELET, 2001, p. 17). 

 

Assim a nossa proposta foi direcionada a identificar como os adolescentes 

infratores verbalizavam e assim davam sentido à medida de Liberdade Assistida. 

É a busca do significado manifestado na nomeação das medidas pelos 

adolescentes e na repercussão deste junto à medida.  

 
3.2.2 - Aplicação das Entrevistas 

 
Para o desenvolvimento desta etapa foi necessária, primeiramente, a 

construção de uma relação mais próxima com os adolescentes, já que até então, 

nos contatos desenvolvidos no processo de observação participante, havia sido 

identificado um certo constrangimento por parte dos adolescentes em conversar 

sobre aspectos da sua experiência infracional com um “estranho”.  Desta forma, 

priorizamos nesta etapa da pesquisa, um momento de aproximação com os 

adolescentes que permitisse a construção de uma relação de confiança, a fim de 

que na aplicação das entrevistas, programadas para um segundo momento, as 

informações fluíssem de maneira mais ampla. Esta etapa foi fundamental para a 

garantia da qualidade dos dados coletados.  

Na realização das entrevistas semi-estruturadas, destacamos inicialmente 

que estas foram desenvolvidas como forma específica de aproximação do real. 

Segundo Richardson (1999) a entrevista configura-se como "uma técnica 

importante que permite o desenvolvimento de uma estreita relação entre as 

pessoas" (RICHARDSON, 1999, p. 207). E continua a sua análise, defendendo 



 

que a interação face a face proporciona a melhor forma de entrada na mente, vida 

e definição dos indivíduos. 

A entrevista semi-estruturada é formada por um conjunto de abordagens 

que direciona o seu desenvolvimento e não por alternativas pré-formuladas. A sua 

utilização proporcionou uma caracterização mais precisa da realidade dos 

adolescentes. No período da pesquisa havia, segundo registro da secretaria da 

Granja, quarenta adolescentes em Liberdade Assistida matriculados nos cursos 

profissionalizantes de mecânica, serigrafia, ótica, informática, música, manicura, 

serralharia, marcenaria, estofador, confeitaria, padaria e cabeleireiro.   

As entrevistas foram realizadas no período de outubro a novembro de 2002 

e o seu universo foi delimitado em quinze adolescentes infratores que já haviam 

cumprido ou em cumprimento de Liberdade Assistida objetivando o 

acompanhamento abrangente do fenômeno. Enquanto sujeitos da pesquisa os 

adolescentes entrevistados apresentam idades entre quinze e dezenove anos, 

escolaridade predominantemente indicada pelo ensino fundamental, uma 

composição familiar variável entre dois e nove membros e um tempo de 

cumprimento de medida caracterizado principalmente por quatro meses, mas que 

apresenta também cumprimentos que se estendem por até três anos.  

A aplicação das entrevistas foi conduzida a partir de um roteiro com os 

seguintes eixos temáticos: família, ato infracional, vida institucional e vivência na 

medida. Tais eixos foram construídos a partir da pesquisa piloto aplicada aos 

adolescentes, conforme descrito. Este roteiro direcionava os interesses 

específicos da pesquisa, mas o início do seu desenvolvimento pautava-se por 

uma frase indutora - me fala um pouco da sua vida - que sendo ampla permitia 

falas sobre diversas áreas da vida dos adolescentes. A partir daí a condução do 

diálogo/entrevista favorecia a apreensão do sentido que o adolescente atribuía a 

sua vida, a sua história e desta forma durante a sua fala eram lançadas perguntas 

sobre os eixos temáticos citados.  

Após o processo de aplicação das entrevistas foi procedida a 

sistematização dos dados coletados através do software Alceste que permite a 

análise quantitativa de dados textuais pelo recorte das temáticas do texto, que por 

sua vez possibilita a apreensão das palavras que considera mais caracterizadoras 

do fenômeno estudado. A análise qualitativa destes dados será abordada no 



 

próximo capítulo, no qual, descreveremos os procedimentos utilizados para a sua 

construção, bem como refletiremos sobre os elementos que, identificados neste 

processo, dão sentido a Liberdade Assistida. 
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4.1 - Sistematização e Análise das Entrevistas 
   

A identificação e análise do sentido da LA construído e atribuído pelos 

adolescentes infratores em seu processo de cumprimento, apresentam, como 

resultados desta pesquisa, significados que configuram, numa perspectiva 

simbólica, a concretude desta medida. A LA representa para os adolescentes uma 

experiência que, vinculada à infração, efetiva-se através da obrigatoriedade do 

cumprimento de atividades relacionadas principalmente à escolarização, à 

profissionalização e ao controle do seu horário. A medida também é significada 

através da perspectiva punitiva e da associação com os aspectos valorativos dos 

adolescentes como elemento principal para a superação da prática infracional.  

A discussão do sentido de um determinado objeto compreende um 

processo de análise dos elementos que perpassam os significados 

compartilhados pelos indivíduos em seu cotidiano, levando em consideração o 

contexto em que é produzido e o modo de apropriação deste objeto pelo grupo 

implicado. A construção do sentido de um objeto social corresponde à concepção 

de representação social enquanto sistema de interpretação da realidade que 

influencia os comportamentos e as relações sociais travadas pelo indivíduo no 

seu meio.  

Segundo Teixeira (1994) a LA tem um caráter reparador, curativo e punitivo 

e a sua execução assume um caráter educativo. A natureza da medida é definida 

nesta relação, na qual os aspectos punitivos e educativos se fundem e assim 

constroem a sua proposta sócioeducativa que, por sua vez, apresenta como 

objetivo a promoção social do adolescente. São previstos a partir desta proposta, 

encaminhamentos à escola e a cursos profissionalizantes como atividades 

através das quais busca-se viabilizar o seu objetivo, mas que a efetivação destas 

não encerra a proposta da medida de LA.  

Partindo desta perspectiva, desenvolvemos a análise da LA com relação à 

construção do sentido que esta medida assume para os adolescentes engajados 

em seu cumprimento, ou seja, em seu contexto social imediato. Identificamos que 

o processo de construção do significado da LA é acompanhado da referência às 

relações familiares, em particular à relação vivenciada junto à mãe, à prática 

infracional e a elementos de ordem avaliativa e descritiva. 



 

As entrevistas foram analisadas com o apoio do software Alceste, que 

através de uma classificação hierárquica descendente extrai as informações mais 

significativas do texto, produzindo classes de palavras. No caso das entrevistas 

dessa pesquisa, obteve-se cinco classes que sistematizam os principais aspectos 

mencionados pelos adolescentes na construção do sentido da medida (figura 1).  

A nossa discussão será desenvolvida a partir destas classes que 

analisadas em conjunto, expressam o sentido da medida construído pelos 

adolescentes. Como forma de oferecer maior aproximação e clareza do sentido, a 

análise dessas classes será realizada mediante articulação com as falas dos 

adolescentes nas quais serão destacadas (negrito) as palavras correspondentes 

as suas respectivas classes. É portanto a partir desta estrutura classificatória, 

apresentada a seguir, que será desenvolvida a nossa análise. 
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Figura 1: Classificação Hierárquica Descendente 
 
 

Numa primeira leitura destacamos a divisão desta estrutura em dois eixos 

identificados como Contexto Familiar e Infracional, referente às classes 1, 4 e 5 e 

Contexto Sócioeducativo, referente às classes 2 e 3. O primeiro reúne aspectos 

Classe 1 
Descrição 
da Família 

 
 
Meu 
Pai 
Avó 
Dele 
Ele 
Filho 
Irmão 
Irmã 
Mãe 
Minha 
Nasci 
Tio 

Classe 4 
Reação da 

Mãe 
 

 
Fui 
Brigou 
Conselho 
Demais 
Ela 
Ficou 
Juizado 
Primeira 
Reclamou 
Reprovei 
Sabia 
Visitar 

Classe 5 
Histórico da 

Infração 
 
 

Assalto 
Cima 
Desde 
Dinheiro 
Doze 
Gente 
Droga 
Infração 
Loja 
Recanto 
Recuperação 
Treze 

Classe 2 
Avaliação 
da Medida 

 
 
Crime 
Depende 
Pensa 
Acho 
Ajuda 
Arrumar 
Cabeça 
CAJE 
Isso 
Ninguém 
Pessoa 
Querer 

Classe 3 
Descrição 
da Medida 

 
 
Agente 
Assistida 
Até 
Chegar 
Curso 
Estudando 
Festa 
Horário 
Liberdade 
Manha 
Passar 
Pode 



 

descritivos das relações familiares (classe 1) do adolescente, bem como de sua 

experiência infracional (classes 4 e 5) e desta maneira relaciona-se com os dois 

primeiros eixos temáticos - família e ato infracional - indicados para a condução 

das entrevistas. Nas classes que tratam da experiência infracional destacamos 

ainda uma subdivisão indicada pela reação da mãe (classe 4) e pela descrição da 

infração (classe 5). O segundo bloco corresponde nas entrevistas aos eixos 

temáticos de vida institucional e vivência na medida. Este bloco abrange 

comentários avaliativos (classe 2) e descritivos (classe 3) com relação à medida.                             

 
 
4.2 - Eixo I: Contexto Familiar e Infracional 
 
4.2.1 - A Intervenção Familiar (Classe 1): 
 

A perspectiva sócioeducativa da LA prevê a intervenção familiar em sua 

execução. Com base nesta concepção e a partir da análise da classe 1 foi 

possível identificar nas entrevistas, os elementos que perpassam a realidade 

familiar e que deste modo revelam as demandas de um contexto determinante no 

processo de ressocialização dos adolescentes infratores. Esta classe é composta 

por um conjunto de palavras referentes fundamentalmente aos membros da 

família - filho, irmão, irmã, mãe, pai, tia e tio - que se apresentam nas falas 

através da indicação dos vínculos e dos relacionamentos vivenciados no contexto 

familiar dos adolescentes entrevistados.  

Na análise das falas destacamos principalmente que a composição familiar 

dos adolescentes é marcada essencialmente pela ausência do pai, caracterizada 

pelo abandono ou separação da mãe. Neste último aspecto as falas dos 

adolescentes revelaram pouco ou mesmo nenhum contato com os pais. Também 

observamos que a informação com relação à ausência do pai é acompanhada da 

referência às circunstâncias em que esta ocorreu. Há indicações de abandono 

ainda durante a gravidez da mãe e também de tentativa de reaproximação dos 

pais. 

Meu pai saiu de casa eu tinha nove anos. (sujeito 01) 
 
Meu pai está separado da minha mãe há muito tempo. Ele só me 
fez mesmo e cada um pegou seu caminho. Ele me abandonou. 



 

Minha mãe veio da Bahia pra cá e aí se separaram e ele ficou por 
lá mesmo. Nasci aqui. De vez em quando eu converso com ele. 
(sujeito 03) 
 
Eu não conheço o meu pai, quando minha mãe estava grávida de 
cinco meses ele desapareceu, porque minha mãe descobriu que 
ele tinha caso com outra mulher e tinha dois filhos. (sujeito 05) 
 
Eu não conheço o meu pai. Não vejo ele desde os meus três anos 
e meio. Só tenho uma foto. Eu sei que ele está casado e tem outro 
filho. Uma tia dele me contou, quando eu fui procurar ele no final 
do outro ano em Goiás, onde eu nasci. (sujeito 08) 

 

 Foi verificado também por parte dos adolescentes que ainda mantêm 

algum contato com os pais, um vínculo afetivo fragilizado que se acentua diante 

da experiência infracional. 

 
Meu pai é cheio de mulher, toma altas cervejas e também não liga 
muito não, porque toda vez que eu ia preso ele falava pra minha 
mãe pra deixar eu apodrecer na cadeia, mas minha mãe que ia 
me soltar. Ele não liga pra mim não. Ele me dá conselho, mas é 
aquele conselho que não é do coração. É conselho só por dá, só 
pra dizer que é pai. (sujeito 14) 
 

 A presença do padrasto foi identificada nas falas dos adolescentes como 

uma realidade de difícil convivência. Há indicações referentes a relações 

mantidas no limite da tolerância, com agressões físicas, ameaças e sentimentos 

de revolta por parte dos adolescentes diante da atenção dispensada pela mãe ao 

parceiro, conforme podemos verificar nas descrições a seguir: 

 
O meu padrasto queria vender a casa que é da minha mãe e 
queria que ela assinasse e ela não queria assinar. Eu falei pra ele 
que a casa é a única coisa que a gente tem. Aí ele foi tentar bater 
nela porque ele já era acostumado a bater nela. Então ela bateu 
o cabo da vassoura na cabeça dele. Aí ele foi morar na casa do 
filho dele que é marido da minha irmã. Aí ele voltou depois de 
três dias e aí bateu na gente e depois levou a gente pro hospital. 
Eu acho que ela devia ter me dado atenção quando eu era 
pequeno, não agora que eu já estou com quinze anos. Eu não 
entendo porque ela deixava de cuidar de mim pra ficar só com o 
marido dela. Ela nunca se importou em mandar eu escovar os 
dentes, eu mandar tomar banho, só se preocupava se eu comia, 
e também não se preocupava em arrumar casa pra gente morar. 
Ele espancava ela direto, e aí eu fui crescendo e fui mudando. 
Quando eu era pequeno eu não podia fazer nada aí depois que 
fui crescendo eu fui começando a desafiar ele, eu chamava a 
polícia, jogava pedra nele. (sujeito 08) 



 

Com ele eu já briguei várias vezes. Meu pai já deu três facadas 
na cabeça dele, mas ele não morreu. Porque meu pai não gosta 
dele. Ele é muito feio. Ele me ajuda, ele faz as coisas pra mim, 
mas eu não gosto dele não. Às vezes me dá dinheiro pra comprar 
pão. Ele também era evangélico, mas está bebendo muita 
cachaça, ele está muito recaído. Se ele vier falar alguma comigo 
eu ia dizer que ele também está bebendo. Eu bebo cerveja no 
final de semana, mas cachaça não. Mas eu não fico só ligado, 
mas não chego em casa caindo não, eu vou pro meu quarto 
tranco a porta. Mas ele às vezes chega e fica zoando. Uma vez 
ele foi dá um empurrão na minha mãe que eu quase matei ele. E 
quando eu estou doidão, minha mãe esconde as facas porque 
ela sabe que eu já tentei matar ele. Eu já disse a ele que no dia 
que eu visse ele levantar a mão pra minha mãe, eu matava ele. 
Depois disso ele nunca mais falou nada pra minha mãe não. Ela 
sofreu muito. Meu pai batia nela, eu estava preso. (sujeito 14). 
 

 Os aspectos abordados nesta classe com relação aos arranjos familiares 

dos adolescentes, bem como aos relacionamentos vivenciados caracterizam o 

campo de atuação da medida de Liberdade Assistida em sua proposta de 

intervenção na realidade familiar do adolescente. A perspectiva sócioeducativa da 

medida abrange a dinâmica familiar como fator relevante no processo de 

ressocialização do adolescente. Neste sentido, Freitas (2002) defende, com 

relação ao processo de orientação desenvolvido durante a execução da medida, a 

necessidade do estabelecimento de vínculos entre o orientador e o adolescente e 

sua família.  

 Esta extensão da proposta evidencia a importância das relações afetivo-

familiares travadas no cotidiano do adolescente como realidade na qual a prática 

infracional repercutiu diretamente e da qual o processo de promoção social - 

objetivo da medida - sobremaneira depende. 

 A família representa a instância de convívio direto do adolescente infrator 

em cumprimento de Liberdade Assistida. A proposta de intervenção na família do 

adolescente subtende a existência de um referencial familiar. Adolescentes que 

não apresentam vínculos familiares ou responsáveis legais - como exemplo 

poderíamos citar alguns dos adolescentes em situação de rua - constitui uma 

discussão polêmica para a aplicação da LA, visto que em sua proposta a medida 

prevê esta intervenção. Podemos afirmar que no processo de aplicação da LA, a 

referência familiar é considerada com sendo condição fundamental à sua 



 

efetivação, por isso prevê, na intervenção do orientador, um acompanhamento 

também direcionado a família do adolescente (art. 119, I do ECA). 

 Nesta perspectiva, observamos nos sujeitos entrevistados que as 

indicações da ruptura dos vínculos com relação ao pai, ou da fragilização desta 

relação diante da infração, ou ainda da relação vivenciada com o padrasto, 

manifestam uma concepção de relacionamento produzida a partir de um 

referencial familiar que tem na cultura brasileira o modelo hegemônico de família 

nuclear. Ou seja, nestas indicações evidencia-se uma concepção de família como 

grupo que compartilha experiências e dificuldades, que convive e que tem 

comprometimento um com o outro. O sujeito 03 refere-se ao abandono do pai e 

assim sugere uma lógica de compromisso de alguém que deveria estar presente, 

acompanhando sua experiência. O sujeito 14, por sua vez, faz referência ao 

aspecto sócioafetivo inerente a esta relação, quando menciona que “Ele me dá 

conselho, mas é aquele conselho que não é do coração”. Esta fala também 

sugere um entendimento de pai, socialmente construído, enquanto membro da 

família que tem o dever de aconselhar ou de educar e do filho, enquanto agente 

receptor desta educação ou que necessita desta orientação para o seu 

desenvolvimento. Neste sentido, este sujeito complementa sua idéia afirmando 

que “é conselho só por dá, só pra dizer que é pai”. 

 A proposta de intervenção da LA busca nesta realidade familiar e ainda na 

postura do adolescente frente a ela, os instrumentos que possam promover 

socialmente o adolescente. A garantia da liberdade do adolescente em LA implica 

que a convivência familiar e comunitária coloquem-se como mecanismo que 

proporciona sua ressocialização. Nesta perspectiva o adolescente permanece em 

família como instância comprometida com a sua ressocialização.  

 Assim, a apreensão da dinâmica familiar e das suas necessidades tornam-

se elementos fundamentais para a elaboração da proposta de intervenção junto à 

realidade do adolescente. Nesta intervenção, o trabalho de acompanhamento 

busca, como requisito à sua execução, o comprometimento e engajamento da 

família. Neste sentido, são previstas visitas domiciliares nos programas de 

acompanhamento de adolescentes em LA, como forma de construir uma relação 

junto à família. A análise de Teixeira (1994) sobre a atuação dos trabalhadores de 

Liberdade Assistida na cidade de São Paulo revela, a existência de diferentes 



 

tipos de famílias dos adolescentes. Segundo os técnicos abordados, há famílias 

que apresentam interesse e disponibilidade para com o trabalho de orientação, 

mas há outras que apenas cumprem as atividades requeridas na execução da 

medida.   

 Verificamos a partir desta análise que a família assume duas importantes 

atribuições no processo de execução de LA. É alvo da intervenção 

sócioeducativa, bem como é a instância viabilizadora da ressocialização do 

adolescente e que, portanto deve apresentar-se atuante neste processo. Segundo 

Teixeira (1994) a família é um parceiro privilegiado no acompanhamento das 

necessidades do adolescente. O fortalecimento do grupo familiar a partir da 

identificação das necessidades pedagógicas está assegurado no art. 100 do 

Estatuto. A Doutrina de Proteção Integral, segundo Chaves (1997) respalda a 

assistência à família do adolescente desde a sua concepção. E no que concerne 

a experiência infracional, este princípio assegura o tratamento à convivência 

afetivo-familiar através das medidas sócioeducativas propostas. Destacamos 

ainda que o Estatuto, enquanto instrumento jurídico, preconiza como dever, entre 

outros agentes, da família a garantia dos direitos aos adolescentes (art. 4 do 

ECA). 

 

4.2.2 - A Prática Infracional (Classe 4 e 5): 
  

 A infração praticada pelos entrevistados caracteriza-se como uma 

experiência que vincula o adolescente ao cumprimento da LA e que demanda 

neste processo um acompanhamento voltado à construção de valores e práticas 

comportamentais que viabilizem a superação da conduta infracional. O seu 

contexto, portanto, assume uma relevância no trabalho de orientação da medida, 

ao passo que revela os principais aspectos e necessidades da realidade do 

adolescente vivenciada num momento anterior ao seu próprio engajamento na 

LA. Configura, desta forma, as condições que este adolescente encontrava-se 

antes do processo de cumprimento e que como tal será alvo de intervenção na 

LA. Esta experiência representa ainda o marco ou a circunstância determinante 

na trajetória de vida do adolescente mediante a qual a construção da proposta de 

acompanhamento é desenvolvida. 



 

 Na análise das entrevistas, os elementos referentes à infração cometida 

compõem as classes 4 e 5. Ressaltamos inicialmente que as repercussões do ato 

infracional foram verificadas mediante a percepção que tem os adolescentes da 

postura das mães (classe 4) e que os elementos inerentes diretamente à prática 

infracional foram identificados a partir da sua descrição (classe 5).  

 No que diz respeito à relação com as mães (classe 4), ressaltamos três 

aspectos. O primeiro refere-se à descrição da reação materna ao tomar 

conhecimento da infração praticada pelos filhos, o segundo a relação 

estabelecida com os filhos após a experiência infracional e o terceiro à construção 

de planos para o futuro por parte dos adolescentes envolvendo as mães. O 

aspecto referente às reações manifestadas diante da infração percebemos como 

um fator fundamental para a reflexão dos adolescentes frente a sua conduta. A 

reação das mães diante da infração foi identificada pelos adolescentes como um 

sofrimento que eles causaram ou provocaram. Esta percepção representa um 

significativo estímulo à superação da prática infracional ou, ao menos, ao seu 

constrangimento e arrependimento. Neste sentido, indicamos aqui as palavras da 

classe 4 representativa desta observação - brigou, conselho, reclamou e visitar. 

Este aspecto pode ser identificado nas seguintes falas: 

 
Ela ficou desesperada, brigou comigo e eu fiquei só calado, não 
podia dizer nada. (sujeito 03). 
 
Ela ficou nervosa e reclamou comigo. (sujeito 06) 
 
No meu caso foram três coisas que me fez não fazer mais crime. A 
primeira é minha mãe porque eu não quero ver ela sofrer. (sujeito 
08) 
 
Ficou chocada, reclamou, perguntou porque eu tinha feito aquilo. 
(sujeito 09) 
 
O pior é quando a mãe vai buscar, porque dá uma vergonha. Ela 
não sabia que eu aprontava. Ela ficou meio pra baixo. Ela não 
reclamou, só deu conselho. (sujeito 10) 
 
Não quero fazer minha mãe sofrer mais não. Depois que eu fui 
preso eu pensei muito no sofrimento que fiz pra minha mãe e eu 
não quero mais fazer isso com ela. (sujeito 12) 
 
Ela ficou muito triste e falou que não queria mais me ver, quando 
ela estava nervosa ela não ia me visitar lá na cadeia. Ela me 
visitou, mas no começo ela falou que não ia me visitar. (sujeito 13) 



 

Ela tem problema do coração por causa de mim. (sujeito 14). 
 
Foi triste, porque minha mãe nunca tinha entrado numa delegacia, 
então ela ficou chorando muito. Foi muito sofrimento pra minha 
mãe. (sujeito 15) 
 

 No que concerne à reação das mães após a infração, os adolescentes 

destacam a desconfiança, rigor e controle do comportamento e das amizades. 

Ressaltamos, conforme as observações a seguir, que os próprios adolescentes 

identificam esta postura e a relacionam como sendo desencadeada em virtude do 

cometimento do ato infracional. 

 
Ela agora está mais rígida. Se eu chego com uma bicicleta em 
casa ela quer saber de quem é. Antes de eu cometer a infração 
as coisas entravam lá em casa e ela não perguntava, porque ela 
não sabia que eu ia cometer uma infração, mas agora tudo que 
chega lá em casa ela pensa que é roubado. (sujeito 05) 
 
Minha mãe falou que a partir daquele momento ela não seria 
mais a mesma pessoa, e ela mudou mesmo, está bem mais 
rigorosa. (sujeito 05) 
 
Ela pergunta onde é que eu estava, com quem eu estava. (sujeito 
6) 
 
Por um lado ela continuou a mesma, mas por outro lado ela 
mudou, ela está pegando muito no meu pé. Ela quer saber onde 
eu vou, quer saber o que faço, com quem eu faço. Antes ela nem 
ligava se eu comia, se eu dormia. Depois disso foi que ela 
começou a ligar, a procurar saber o que eu faço, o que eu deixo 
de fazer, com quem eu ando. Ela também não deixa eu fazer 
quase nada. (sujeito 8) 
 
Antes ela era gente boa, mas depois que eu fiz a infração ela 
ficou com raiva. (sujeito 11) 
 
Um dia desse eu estava com cinqüenta gramas de maconha no 
meu quarto fazendo as dobrinhas pra vender aí minha mãe sentiu 
o cheiro da sala. Ela perguntou: você está mexendo com droga? 
Eu disse que não estava. Ela falou: então deixa eu olhar debaixo 
da sua cama. Eu tinha escondido debaixo da cama. Quando ela 
foi, eu falei que não ia deixar ela olhar. Então ela disse: você está 
mexendo com droga. Aí eu disse que estava vendendo, aí ela foi 
pra sala e ficou chorando. (sujeito 14) 
 

 Verificamos também nesta relação à preocupação dos adolescentes para 

com as mães, bem como a construção de projetos futuros baseados em lhes 

garantir amparo.  As falas a seguir evidenciam estes aspectos. 



 

Eu fui preso em flagrante. Foi a minha primeira vez e deu errado. 
Eu fui para o DCA, lá passei uns dois dias, minha mãe pensou 
que eu tinha sumido, ou que tinha sido seqüestrado ou alguma 
coisa assim, aí quando ela ficou sabendo eu já estava no CAJE. 
Lá eu quase não dormia a noite. Preocupado com a minha mãe. 
(sujeito 13). 
 
Daqui um tempo eu quero estar morando sozinho com minha 
mãe sempre por perto, mas eu não quero deixar minha mãe 
assim cedo não, eu quero ficar com ela até terminar e ajudar a 
minha mãe. (sujeito 06). 
 
Minha mãe já está ficando com quarenta e três anos e eu já vi 
muitos velhos abandonados na televisão, eu não quero minha 
mãe abandonada num asilo, mesmo que eu não consiga ser 
famoso eu quero ter um trabalho digno pra eu dar uma velhice 
boa pra ela, porque ela já sofreu bastante. (sujeito 08). 

 

 Esta classe revelou a dimensão do significado construído com relação à 

figura materna. A mãe é percebida socialmente como aquela que concede a vida. 

Nesta relação também destacamos o aspecto, convencionalmente instituído, de 

que a concessão da vida implica no enfrentamento de dores por parte das mães, 

ou seja, para que o filho nasça a mãe precisa sofrer. E a sua missão continua 

junto ao desenvolvimento dos filhos. A mãe tem, por excelência, o dever de 

educar, assistir e amparar os filhos. A concepção de mãe, portanto está ancorada 

culturalmente na renúncia e abnegação em função dos filhos e por isso é 

legitimada enquanto figura que merece o respeito e devoção numa perspectiva de 

retribuição por parte dos filhos pela vida concedida e dedicação empregada. 

 Podemos afirmar também, junto a esta perspectiva, o desenvolvimento da 

concepção de que o alcance da retribuição dos filhos não atinge 

proporcionalmente o que a mãe precisou suportar por eles e ainda que a 

transgressão desse lógica valorativa produz um processo de culpabilização diante 

das mães. Neste sentido, atos praticados contra as mães são socialmente 

considerados graves e, portanto reprováveis. Esta perspectiva pode ser 

confirmada na pesquisa desenvolvida por Menin (2002) sobre as Representações 

Sociais da Justiça em Adolescentes Infratores: Discutindo Novas Possibilidades 

de Pesquisa, quando em seus dados evidencia que, segundo avaliação dos 

próprios adolescentes infratores, a infração considerada mais grave é bater na 

mãe. 



 

 Santos (2001) coloca que “o grupo social reafirma incessantemente – de 

maneira explícita e implícita – a existência de um “instinto materno” que vincula a 

mulher de forma inevitável à função de mãe” (SANTOS, 2001, p.270). E ainda 

Freitas (2002) complementa que, 

 
Ser mãe foi o principal papel para as mulheres nos discursos que a 
igreja e a medicina social estabeleceram. Esse papel foi enfatizado, 
dotando a maternidade de uma aura divina – é dessa maneira que 
a mulher de um lado, se recupera do pecado de Eva; e, de outro, 
cumpre o que seria sua função “natural”, uma vez que seu corpo é 
construído visando a maternidade. (FREITAS, 2002, p. 81). 
 

 Nas entrevistas a referência às mães revela, no reconhecimento ou na 

culpa por parte dos adolescentes pelo sofrimento provocado, a dimensão deste 

vínculo. Os adolescentes assumem a culpa pelo sofrimento identificado nas mães 

e deste modo manifestam esta particularidade da relação familiar que vivenciam. 

Do mesmo modo, demonstram considerar ou compreender o rigor da mãe no 

controle do seu comportamento e ainda manifestam o comprometimento em 

amparar ou cuidar das mães. Os arranjos familiares dos sujeitos entrevistados 

apresentam neste vínculo afetivo com as mães a caracterização do seu 

referencial de família, no qual esta mãe ocupa uma centralidade que associada à 

ausência do pai eleva-a a condição de principal responsável pelo adolescente. 

 A mãe nesta família pode representar o agente viabilizador do engajamento 

e cumprimento da medida pelo adolescente. Observamos que o propósito 

construído no sentido de não provocar mais sofrimento às mães pode estar se 

constituindo como o principal empecilho à prática de novos delitos. Assim como a 

identificação pelos adolescentes de um maior controle das suas relações e 

comportamentos por parte das mães, pode indicar que estas estão 

comprometidas com a questão e predispostas a absorver orientações de agentes 

que compartilhem com elas desta atribuição ou missão, já que nesta experiência 

o seu filho, não apenas lhe desobedeceu, como podemos supor, mas transgrediu 

normas que legal e socialmente implicam em punições. E nesta perspectiva 

punitiva, o cumprimento da medida, em seu processo de execução, tem a 

possibilidade, de acordo com o seu acompanhamento e avaliação, de regressão a 

partir da qual Teixeira (1994) coloca que “é importante notar que a relação da LA 



 

com as demais medidas sócio-educativas ocorre enfaticamente com a 

internação”. (TEIXEIRA, 1994, p. 29). 

 Conforme já indicamos na análise da intervenção familiar, as observações 

junto à família, fazem parte do trabalho de orientação da medida. A apreensão da 

dinâmica familiar e principalmente o grau de efetividade que o adolescente 

mantém neste espaço oferecem elementos primordiais para o processo de 

cumprimento da LA. Para Gueiros (2002) à família diante de suas configurações 

atuais tem assumido a atribuição de proteção social, à medida que o Estado 

restringe sua participação no enfrentamento de questões relacionadas às 

crianças, adolescentes, idosos, portadores de deficiência e pessoas com 

problemas crônicos de saúde.  

 A partir desta consideração, Gueiros ainda defende em sua análise sobre a 

prática profissional do assistente social no Tribunal de Justiça de São Paulo que 

“é importante termos clareza das questões mais relevantes vivenciadas pelas 

famílias com as quais trabalhamos” (GUEIROS, 2002, p. 103) e continua, 

“também é imprescindível compreender sua inserção social e o papel que a ela 

está sendo atualmente destinado”. (p. 119). Portanto é fundamental para a 

elaboração e condução das atividades que envolvem a execução da LA, conhecer 

a família em sua dinamicidade. 

Verificando, neste momento a classe 05, observamos que esta traz a 

descrição dos adolescentes com relação à infração cometida. Suas palavras mais 

características são assalto, droga, infração e recuperação. Reúne aspectos 

referentes à prática freqüente de infração desde a infância, as justificativas para o 

cometimento da infração, as infrações cometidas contra os próprios familiares, as 

denúncias quanto ao registro documental da infração na delegacia diferindo da 

infração cometida, ao aluguel de armas para a prática das infrações e ainda a 

evolução gradativa da gravidade das infrações, conforme podemos 

respectivamente constatar nas falas a seguir: 

 
Eu já estava esperando isso acontecer mesmo, desde os doze 
eu já estava cometendo assalto. Já tinha assaltado posto, 
pessoas, casa, mas nunca tinha sido rodado. Toda semana eu 
cometia assalto. (sujeito 04). 
 



 

Acho que a gente devia fazer o curso e ganhar por ele e ter a 
certeza que quando você sair desse curso você vai ter um 
emprego. Acho que isso ajudava bastante, porque a gente sai do 
CAJE e ninguém vai querer dá emprego a quem cometeu 
infração. Ninguém escolhe o crime porque quer, é porque não 
ver outro caminho. (sujeito 04) 
 
Eu era saco de pancada do meu irmão, aí ele me batia muito e eu 
não agüentei, não suportei, eu apanhava de todo mundo de casa 
e aí não agüentei a raiva e então parti pra cima dele. Se ele me 
provocar, eu acho que eu vou agredir ele de novo, vou me 
defender. Ele reagiu não, porque eu estava com um revólver, aí 
ele saiu correndo. Eu dei um tiro pro alto, aí ele saiu correndo. O 
meu cunhado chegou na hora e tentou tirar a arma de mim aí a 
arma disparou e pegou no meu braço. (sujeito 06) 
 
Antes eu já tinha feito um bocado de coisa, muita mesmo, mas 
nunca deu em nada. (sujeito 07) 
 
A primeira vez eu tinha quinze anos. Essa infração mesmo eu 
tinha ido comprar droga para eu mesmo usar, mas eles 
colocaram pra mim assinar um doze que é tráfico, mas era para 
colocar só de usuário. Aí eu fiquei dois meses no CAJE. (sujeito 
12). 
 

Quando não comprava, eu alugava. Paga cinqüenta conto e fica 
durante três dias com a arma. Eu vou segurar um três dois. 
(sujeito 14) 
 
Eu tinha nove anos. Foi num Shopping, no Pátio Brasil, nas lojas 
da C&A, eu roubava tanta roupa e vendia, tênis também. Eu não 
dispensava nada. Aí depois com treze e catorze anos que eu 
comecei a meter assalto, mas antes eu só roubava em lojas e 
sozinho. Agora roupas esses negócios eu não roubo mais não, 
agora é escola, eu levo computador. Mas antes de fazer eu já 
arranjo comprador. (sujeito 14) 

 

 Estas revelações configuram a realidade e as demandas da problemática 

infracional. Segundo Gregori (2000) para o entendimento da infração é necessário 

considerar, entre outros aspectos, o problema da família, das drogas e do 

emprego. Esta referência a fatores de ordem afetiva, social e econômica reflete a 

complexa dimensão que envolve e determina a prática infracional. Os estudos 

desenvolvidos nesta área buscam identificar e analisar esta pluralidade de 

aspectos como forma de entender as suas relações e manifestações e construir 

mecanismos que contribuam para a superação desta prática. 

No que concerne ao aspecto econômico, Volpi (1999) analisa que o 

cometimento de atos infracionais decorre principalmente da luta pela 



 

sobrevivência, do abandono social, das carências e violências vivenciadas por 

adolescentes pobres. Nesta mesma perspectiva, Abromovay (1999) coloca que as 

circunstâncias sócioeconômicas propiciam nos jovens a busca de alternativas 

ilegais de sobrevivência. Retomamos na pesquisa sobre o envolvimento de jovens 

no tráfico de drogas no Rio de Janeiro (2000), o dado referente aos traficantes 

entrevistados, quando 80% destes afirmaram que são pressionados pelas 

famílias, diante da falta de dinheiro, para contratarem os adolescentes. O sujeito 

04 corresponde precisamente a esta perspectiva quando afirma que a escolha 

pelo crime se dá como única alternativa encontrada para quem não tem 

oportunidade de emprego.  

Entretanto, a partir desta colocação, na qual a perspectiva econômica 

assume, dentro de uma lógica de causa e efeito, a condição de único elemento 

determinante para a prática de crimes, destacamos que esta questão não esgota 

sua explicação. A análise da infração não deve ser analisada, unicamente, pela 

via econômica ou mais precisamente pela falta de emprego. Esta perspectiva 

apresenta sim um caráter determinante, talvez até se constituindo o elemento de 

maior visibilidade social, mas o seu grau de influência não pode acompanhar o 

seu grau de visibilidade. Outros aspectos, conforme já discutimos, interagem 

neste processo. 

O aspecto afetivo-familiar, por exemplo, conforme pode ser evidenciado no 

sujeito 06, revela que a prática de infrações pode ser influenciada pela estrutura 

das relações interpessoais mantidas na família. Esta realidade demanda 

intervenções específicas a serem trabalhadas durante o cumprimento da medida. 

E cabe lembrar aqui que a aplicação das medidas sócioeducativas deve levar em 

conta, segundo o art. 112, § 1º do ECA, além da gravidade da infração e da 

capacidade de cumprimento, as circunstâncias em que esta ocorreu. E neste 

ponto destacamos as circunstâncias sócio-familiares que os adolescentes 

vivenciam, tanto como influenciadoras da infração, como viabilizadoras do 

processo de ressocialização dos adolescentes. E ainda, de acordo com Volpi 

(1999), observamos que o âmbito sócioeducativo abrange a construção de 

valores necessários ao convívio social do adolescente infrator.  

Diante do seu caráter dialético, a prática infracional requer, também, em 

sua análise, o entendimento, advertido por Volpi (2001), da responsabilidade dos 



 

autores de atos infracionais. Ressaltamos aqui inclusive, que a proposta 

sócioeducativa da medida abrange também a perspectiva punitiva no sentido de 

responsabilização pela conduta infracional. Isto significa que aos adolescentes 

são aplicadas sanções de caráter retributivo em virtude de sua ação. O ECA 

preconiza que o cometimento de atos infracionais praticados por adolescentes 

implica na sua responsabilização e daí na aplicação de medidas sócioeducativas 

(art. 112).  

Quanto à freqüência das infrações, o sujeito 04 destaca que a sua trajetória 

infracional iniciou-se ainda na infância, o que remete a problemática, evidenciada 

em nossa discussão, sobre a inserção de jovens no tráfico de drogas, com 

adolescentes de dezessete anos como gerentes de boca-de-fumo. Da mesma 

forma o sujeito 12 afirma que com quinze anos cometeu a sua primeira infração e 

o sujeito 14, por sua vez, indicou a prática da infração já aos nove anos. Ainda no 

sujeito 4 identificamos a indicação do descrédito às instituições responsáveis pela 

garantia das normas sociais. Quando este coloca que já havia assaltado postos, 

pessoas e casas, mas que nunca havia sido “rodado” e ainda que semanalmente 

cometia assalto, observamos a análise de Abromovay (1999) segundo a qual a 

expectativa da impunidade acentua a problemática infracional. Esta mesma 

perspectiva revela-se no sujeito 7 quando este afirma que já havia cometido 

várias infrações, mas que nunca fora apreendido.  

Por outro lado, a prática constante de infrações desde a infância ou, 

principalmente, a indicação de que por estas condutas nunca haviam sido 

apreendidos antes pode não remeter necessariamente a expectativa da 

impunidade. Este dado nas falas podem justamente corresponder à expectativa 

da punição ou mais precisamente da prisão. São informações que caracterizam o 

contexto da prática infracional, enquanto fenômeno socialmente relacionado à 

prisão – “antes eu já tinha feito muita coisa..., mas nunca deu em nada” (sujeito 

07) ou ainda em “eu já estava esperando isso acontecer mesmo..., mas nunca 

tinha sido rodado” (sujeito 04). Nestas falas há implícita uma concepção de que, 

por nunca ter sido apreendido antes, esta experiência era esperada. Ou seja, fica 

evidenciada a expectativa de que em algum momento esta trajetória infracional 

poderia ser inevitavelmente interrompida pela apreensão e prisão, mas que 

mesmo assim era praticada. 



 

Nesta reflexão também observamos que, mediante quaisquer das 

expectativas, a lógica punitiva se faz presente à infração. Convencionalmente 

quando infratores são apreendidos e privados de liberdade é porque merecem ser 

punidos e quando tal tratamento não ocorre é porque não foram devidamente 

punidos. Esta última prática é verificada como o fenômeno social da impunidade 

mediante o qual, a infração seria estimulada. Esta concepção parte do princípio 

de que a certeza da aplicação e severidade da punição constituem-se os 

elementos que impediriam novas práticas infracionais principalmente por aqueles 

que anteriormente houvessem sido punidos. Esta perspectiva é confirmada por 

Volpi (1999) quando este assegura que “há um mito disseminado que determina 

que o controle do delito se faz pelo agravamento de penas. Quanto mais 

dolorosas forem as sanções, menos pessoas praticariam crimes” (VOLPI, 1999, p. 

53). 

Volpi continua sua análise destacando a frase “nenhum criminoso consulta 

o código penal antes de cometer um delito” (VOLPI, 1999, p. 53). E ainda que a 

exemplo dos Estados Unidos, o agravamento das penas não alterou o quadro de 

criminalidade juvenil. Para ele é preciso verificar a eficiência das políticas voltadas 

a esta questão e quais as metodologias que possibilitaram efetivamente 

mudanças de vida nos adolescentes infratores. 

Com este mesmo raciocínio Terra (1999) assegura, em sua análise sobre a 

proposta de rebaixamento da idade penal, que é falacioso o argumento de que 

leis e penas mais rigorosas e severas garantem a redução da criminalidade. Sua 

diminuição na verdade está aliada a implementação de políticas sociais. Nesta 

reflexão o enfrentamento da problemática infracional via redução do limite etário 

da imputabilidade penal “é sobretudo perversa, própria dos Estados totalitários” 

(TERRA, 1999, p. 11).  

 
4.3 - Eixo 2: Contexto Sócioeducativo 
 
4.3.1 - A Avaliação da Liberdade Assistida (Classe 2): 

 

Nesta classe as falas concernentes ao sentido da Liberdade Assistida, 

atribuído pelos adolescentes entrevistados, apresentam um caráter 



 

essencialmente avaliativo. São concepções que expressam críticas com relação 

às influências, limitações e contribuições da LA.  

A partir do nosso referencial teórico destacamos que estas concepções 

correspondem ao conhecimento socialmente elaborado e compartilhado pelos 

sujeitos em seu contexto social. Os elementos representacionais atuam como um 

sistema de interpretação da realidade que influencia os comportamentos e as 

relações sociais. Segundo Jodelet (2001), “representação social é uma forma de 

conhecimento, socialmente elaborada e partilhada com um objetivo prático e que 

contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” 

(JODELET, 2001, p. 22). 

Na construção do sentido da medida também foram verificadas análises 

comparativas com as experiências vivenciadas no CAJE. Ressaltamos inclusive 

que esta instituição se faz presente de maneira significativa neste processo de 

avaliação dos adolescentes, sendo anunciada até nas falas daqueles que não a 

vivenciaram. Consideramos que o CAJE é remetido diante do significado que esta 

instituição envolve no que diz respeito à privação de liberdade. Este significado 

construído socialmente associa um cumprimento baseado no que poderíamos 

chamar de um “castigo mais severo” do que a proposta da LA.  

Nesta perspectiva, observamos que a avaliação da Liberdade Assistida é 

medida tendo como referência o CAJE e a sua proposta. Esta noção remete a 

perspectiva do castigo ou punição associada à prática infracional. Segundo Volpi 

(2001) a perspectiva da dor e do sofrimento como forma de tratamento à infração 

estabelece que: 

 
Um comportamento adequado às normas sociais não deve ser 
obedecido apenas por uma necessidade de convivência coletiva, 
mas principalmente pelas conseqüências dolorosas que o 
desrespeito às normas poderá causar (VOLPI, 2001. p. 50). 

 

Esta cultura punitiva baseia-se na noção de castigo enquanto princípio, 

construído socialmente, que institui uma retribuição àqueles que transgridem as 

normas sociais e legais estabelecidas. Esta idéia está ancorada nos princípios 

cristãos que estão na base da formação da cultura brasileira. No relacionamento 

entre Deus e o homem, observa-se o estabelecimento de mandamentos e de 



 

punições para quem os violassem e no processo de remissão dos pecados 

observa-se a necessidade da morte de Jesus Cristo na cruz.  

Desta forma, ressaltamos que está convencionalmente instituído que, a 

responsabilização por um erro cometido requer a aplicação de castigos como 

merecimento ao infrator e ainda como forma de expiar a sua culpa. Beccaria 

(1764) em sua análise sobre a origem das penas também explica este princípio, 

destacando que no sistema criminal as punições assumiram a perspectiva da 

vingança. Foucault (1997) também apresenta contribuições a esta reflexão. 

Através da crítica ao suplício, analisa a trajetória histórica da busca pela 

humanização na aplicação das penas através da desvinculação da dor física no 

castigo. A punição, neste sentido, não mais se direciona ao corpo, mas a alma 

através da privação da liberdade. Segundo Paixão (1991), no século XIX a 

elaboração dos códigos criminal tem na privação de liberdade sua principal forma 

de punição.  

Mediante este contexto os dados confirmam a hipótese levantada de que o 

sentido da Liberdade Assistida atribuído pelos adolescentes ancora-se num valor 

cultural que associa infração à punição. O conceito desenvolvido sobre a 

Liberdade Assistida remete, assim, a esta concepção punitiva como meio para a 

interpretação e avaliação de sua proposta. Os adolescentes ainda associam 

punição à aplicação de pena, revelando uma expectativa de que a privação de 

liberdade corresponderia à punição mais adequada ao tipo de “erro” cometido. Na 

Teoria das Representações Sociais o processo de ancoragem, de acordo com 

Almeida (2002) corresponde à “assimilação de novos elementos de um objeto em 

um sistema de categorias familiares e funcionais aos indivíduos e que lhes estão 

facilmente disponíveis na memória” (2002, p. 4). Verificamos também o processo 

de ancoragem no sentido construído junto ao CAJE a partir de uma associação 

direta com a punição, culturalmente difundida, em sua perspectiva de provocar 

sofrimento. Vejamos estes aspectos nos trechos a seguir: 

 
Acho que a Liberdade Assistida tem uma aparência como se 
você nunca tivesse ido nem pro CAJE. Mas não tem aparência 
quando você fica preocupado, quando o juiz chama, eu penso: o 
que é que o juiz vai falar. (sujeito 01) 

 



 

Eu acho que a única coisa que segurava mesmo é só ser preso 
mesmo, porque medida, essas coisinhas aí, o cara faz a mesma 
coisa depois. (sujeito 03) 
 
Significa que se eu não cumprir a medida, se eu não fazer o 
curso eu vou descer pro CAJE, e aí é pior ainda, de lá ninguém 
sai melhor. O CAJE é que é punição. (sujeito 06) 
 
No CAJE, ave Maria, aquilo lá é ruim demais, agora na medida é 
melhor, com certeza. Do CAJE, a pessoa sai pior, mas o medo 
de voltar pra lá vai ajudar a pessoa a nunca mais cometer 
infração, mas muitos não têm jeito. (sujeito 07) 
 
Se não fizer tudo que eles mandam, vai pro CAJE. É como se 
fosse uma casa. O CAJE é uma casa e a Liberdade Assistida é a 
porta. Quando você comete um crime, algumas pessoas vão pra 
Liberdade Assistida, que é tipo a entrada. E se você não se 
comportar você vai direto pro CAJE que é a casa. Então você tem 
que se comportar pra ficar na porta e não ser punido, que é ir pra 
casa. (sujeito 08) 
 
Quinze dias preso. Isso me faz ter medo e a nunca mais 
infracionar. Se eu comparar os dois eu preferia mais um ano e 
meio de Liberdade Assistida do que quinze dias preso. Porque 
está preso é a pior coisa que tem. A prisão, pra lá eu não quero 
voltar nunca mais. (sujeito 09) 
 

Destas colocações podemos analisar, além das observações já 

destacadas, que a Liberdade Assistida é percebida como uma medida mais “leve” 

se comparada ao CAJE. Nesta construção a Liberdade Assistida corresponde a 

um momento anterior à privação de liberdade. Como uma primeira etapa - porta 

de entrada - no processo gradual de punição a Liberdade Assistida pressupõe 

que, em virtude do seu indevido cumprimento, cabe a aplicação de uma punição 

mais severa - a privação de liberdade. É como uma relação seqüencial entre a 

Liberdade Assistida e a privação de liberdade, na qual se a primeira não for 

cumprida satisfatoriamente aciona-se a privação de liberdade como recurso 

punitivo legal para a manutenção da norma. Vale salientar ainda que esta lógica 

sugere que o grau de comprometimento e engajamento que o adolescente 

demonstra na execução da medida é fundamental neste processo, e ainda, uma 

vez que a Liberdade Assistida tem como principal princípio socializante a 

liberdade do adolescente, bem como a sua permanência no ambiente familiar e 

comunitário, a sua proposta pode estar propensa a restringir a dimensão punitiva 

culturalmente requerida para o enfrentamento da infração.  



 

No entanto, destacamos de acordo com Volpi (2001) que “o confinamento, 

a reclusão, a privação da liberdade, só se sustentam como alternativa de 

alienação e castigo. A privação de liberdade constitui-se em uma contradição 

frontal a qualquer desejo pedagógico”. (VOLPI, 2001, p. 56). Em concordância 

com este entendimento, vale ressaltar que a LA, conforme já discutido no capítulo 

2, tem em sua proposta a perspectiva da liberdade como fator socializante. A sua 

dimensão sócioeducativa objetiva a promoção social do adolescente através da 

liberdade sob auxílio e orientação. Este princípio representa o avanço desta 

proposta. Destacamos inclusive que o seu caráter punitivo articula-se a sua 

proposta sócioeducativa. Esta complexa relação que pode talvez se apresentar 

como paradoxal evidencia-se não só na coexistência, mas na fusão de aspectos 

punitivos e educativos. A perspectiva punitiva manifesta-se na obrigatoriedade do 

cumprimento ou na responsabilização do adolescente e a educativa na sua 

proposta de promoção social, sendo esta inclusive o objetivo que a encerra. Neste 

sentido, punição não significa sofrimento, suplício, mas adquire a conotação de 

limite, educação. Por isso no seu conceito jurídico ela não é pena, mas sim 

medida sócioeducativa.  

Na interpretação dos adolescentes, entretanto, a punição é ainda percebida 

essencialmente como privação de liberdade. É importante, porém, ressaltar que 

esta constatação não nos leva a defender a posição de que os adolescentes 

devam se sentir punidos no processo de cumprimento da medida, ou mesmo que 

o sucesso da medida dependa desta postura. Na verdade o que queremos 

destacar nesta reflexão é o sentido de punição construído ou reproduzido 

socialmente e a questão do medo da privação da liberdade colocada como 

elemento que inibe ou que possibilita a superação, segundo as falas dos próprios 

adolescentes, da prática infracional. Podemos afirmar ainda que esta perspectiva 

da punição corresponde a sua proposta mais evidente ou severa. A síntese 

destas observações pode ser identificada nas falas a seguir: 
 
Lá eu estou punido pelo que eu fiz, eu estou numa punição, e 
aqui não. (sujeito 01) 
 
Quando você sofre assim bastante você aprende algumas 
coisas, eu posso dizer que depois que eu fui preso eu aprendi 
muita coisa.  Porque ali é o inferno. Pode chegar pra qualquer um 
que já puxou cadeia e perguntar. A pior coisa também foi passar 
o natal preso. Eu acho que cadeia ninguém merece. A única 



 

coisa que pesou foi a passagem pelo CAJE. Porque na Liberdade 
Assistida a única coisa que pesa é você não poder ficar até tarde 
na rua, não poder sair, nem ficar a vontade, se pegarem você 
aprontando alguma coisa é arriscado você quebrar a Liberdade 
Assistida. É só isso que pesa. A Liberdade Assistida não é nada 
se comparado com o CAJE, a medida não ajuda de tal forma pra 
regenerar. Pra mim o que bastou foi o CAJE, com um mês lá eu 
já tava decidido a não querer voltar mais pra lá. (sujeito 04) 
 
Aqui você pode sair pra onde você quiser, no CAJE não podia. 
Eu posso fazer o que eu quiser, não tem ninguém me vigiando, 
não tem ninguém, monitor não. (sujeito 13) 

 

Nesta reflexão junto à vivência no CAJE, acrescentamos também 

exposições referentes à repercussão da experiência prisional e às regras de 

convivência estabelecidas nesta instituição que se tornaram marcantes para os 

adolescentes. O CAJE se constitui como referência, portanto elemento de 

ancoragem, para os adolescentes avaliarem e darem sentido à Liberdade 

Assistida.  

 
Eu espero nunca mais infracionar. Porque está preso é a pior 
coisa que tem. Pra lá eu não quero voltar nunca mais. (sujeito 
09) 
 
Na hora de fazer o assalto não dá medo não. Só dá medo na 
hora do CAJE, de ir pra cadeia, aí sim bate um frio na barriga. 
(sujeito 11) 
 
Eu cheguei passei pela revista e fui pro quarto com outro. É muito 
ruim. Quando a gente chega tem que ficar perto da porta do boi, 
o boi é o banheiro. Só os mais velhos dormem nas camas, os 
novatos ficam no chão. Eu fiquei no chão no canto, aí depois 
eu fui passando pra frente, aí quando eu estava na porta eu fui 
liberado, quem vai saindo, vai levando o colchão aí vai trocando. 
A comida é ruim, mas o pior de tudo é o cara está preso. De 
todo jeito é ruim lá.  (sujeito 12) 
 
O tempo no CAJE, isso aí eu não esqueço mais nunca, ali 
pesou bastante pra mim, porque você ficar só trancado, com 
outros cinco num local pequeno, numa cama pequena, num frio 
que não podia levar cobertor, só quem tinha direito eram os mais 
antigos da cela, e por isso só três tinham. (sujeito 04) 

 

O depoimento dos adolescentes corrobora a análise de Volpi (2001) sobre 

a privação de liberdade, na qual enfatiza que: 

 



 

A experiência da privação de liberdade, quando observada pela 
percepção de quem a sofreu, revela toda a sua ambigüidade e 
contradição, cujo balanço final está longe de ser alcançado, uma 
vez que as contradições da sociedade nunca serão isoladas no 
interior de qualquer sistema, por mais asséptico que ele seja. 
(VOLPI, 2001, p. 56). 
 
 

4.3.2 - A Descrição da Liberdade Assistida (Classe 3): 
 

Continuando a nossa análise, enfocamos agora os elementos de natureza 

descritiva no sentido atribuído a Liberdade Assistida. Na classe 3 principalmente 

em seus elementos - curso, estudando e horário - observamos que o sentido 

atribuído à medida é fundamentalmente determinado pela descrição das 

atividades previstas em seu cumprimento. Há indicações da medida enquanto 

participação em cursos profissionalizantes ou programas sociais e ainda como 

uma oportunidade de trabalho. Há também referências com relação aos estudos e 

ao horário que devem recolher-se em casa. Neste processo, verificamos ainda 

que ao serem indagados sobre qual o conceito da medida, bem como em que 

consiste o seu cumprimento, os adolescentes apresentam um sentido da medida 

como um conjunto de atividades que, vinculadas à infração, devem ser cumpridas 

como forma de “pagar” pela infração cometida. 

  
 

Nós temos que chegar só até às 23:00h. Tem que comparecer a 
todas as audiências. Eles obrigam também o curso e a escola. 
(sujeito 01). 
 
A Liberdade Assistida pra mim é um curso, como qualquer um 
outro curso. Tem que estudar, fazer um curso e não pode passar 
das 22:00h na rua. (sujeito 04) 
 
Vá fazer curso, vá estudar, fazer alguma coisa, mas eles não 
arrumam emprego. A Liberdade Assistida não proporciona 
emprego pra ninguém não. Saí do CAJE, mas agora estou aqui 
fora e nada de emprego. A medida não ajuda não, dizem que vai 
dá emprego, mas dá nada.  (sujeito 01) 
 
Em Liberdade Assistida você tem que estudar, fazer um curso e 
de noite até as 22:00h tem que estar em casa, se você não 
estiver e passar uma viatura você vai preso e eu não estou 
gostando da Liberdade Assistida por causa disso e antes eu 
podia chegar de meia noite ou no outro dia. (sujeito 05) 
 



 

Fazer o curso, estudar, chegar até dez horas em casa e não 
freqüentar bordel, esses lugares assim. Se você não tá 
cumprindo a medida certa eles aumentam o tempo. (sujeito 06) 
 
Estudar, fazer um curso tem um horário para chegar em casa e 
de vez me quando ir ao Conselho Tutelar. (sujeito 09) 
 
Tem que estudar, fazer um curso e eles falam que não pode 
ficar até depois das dez horas na rua. O resto é só conversa. 
(sujeito 10) 
 
Na Liberdade Assistida tem que estudar, fazer um curso e 
chegar em casa de dez horas. (sujeito 12) 
 
Não pode passar das dez horas na rua e tem que voltar a 
estudar. (sujeito 13). 
 

Na construção do sentido de um fenômeno social, enquanto objeto de 

representação social, a objetivação compreende um processo no qual se atribui 

uma forma ou figura específica ao objeto. Objetivar é materializar as palavras. É a 

face figurativa do objeto. É quando os indivíduos em seu cotidiano, no esforço de 

atribuir sentido aos objetos, utilizam formas que lhes dão concretude. Segundo Sá 

(1996), “a duplicação de um sentido por uma figura, pela qual se dá materialidade 

a um objeto abstrato, é cumprida pelo processo de objetivação” (SÁ, 1996, p. 46). 

Verificamos o desenvolvimento deste processo, no momento em que os 

entrevistados utilizam-se do curso, por exemplo, para conceituar a medida. A 

partir do estudo das representações sociais, portanto, destacamos que a relação 

da LA com o curso, o estudo e o horário concretizam o sentido da medida, ou 

seja, estas relações correspondem ao processo de objetivação. Nas falas 

destacadas para esta análise, identificamos num primeiro momento, que o 

conceito da medida se encerra nestes aspectos. O sujeito 4, inclusive, de maneira 

direta indica que “a Liberdade Assistida é um curso”.  

No que diz respeito à expectativa de emprego destaca-se a inserção dos 

sujeitos em um contexto economicamente desfavorável o que justifica a idéia de 

que a medida seja uma oportunidade de trabalho (sujeito 1). Este aspecto, 

segundo Teixeira (1994), representa um grande desafio na execução da 

Liberdade Assistida. A autora defende que o trabalho e a escolarização são os 

principais encaminhamentos demandados neste processo e, junto aos quais, a 

medida primordialmente se apóia. Teixeira (1994) ainda adverte que: 



 

 
É importante associar a baixa escolaridade e, portanto a pouca 
qualificação para o trabalho com oportunidades ocupacionais de 
baixa remuneração o que, com freqüência, contrasta com o nível 
de aspiração de consumo destes adolescentes. (TEIXEIRA, 
1994, p. 20). 

 

No acompanhamento do adolescente é fundamental considerar esta 

necessidade. Estar empregado ocupa uma centralidade no cotidiano social do 

adolescente, pois é esta condição que potencializa a sua participação na 

sociedade do consumo. É neste contexto de extrema necessidade, forte apelo ao 

consumo e valorização do emprego que o adolescente constrói seus valores. 

Os elementos desta classe podem estar representando uma redução da 

proposta sócioeducativa da medida ao se referirem fundamentalmente aos 

encaminhamentos propostos aos adolescentes durante o processo de 

cumprimento da medida, como forma de promovê-los socialmente. A partir da 

reflexão desenvolvida no capítulo 2, na qual abordamos teoricamente os 

princípios que regem a execução da Liberdade Assistida, observa-se que a 

indicação das atividades referentes ao curso profissionalizante, a escola e ao 

horário para o recolhimento em casa, corresponde ao lado prático de sua 

proposta ou a sua perspectiva formal de cumprimento. Promover socialmente o 

adolescente consiste no seu principal objetivo que para ser efetivado lança como 

proposta tais atividades.  

No entanto, em sua dimensão, a promoção social do adolescente abrange 

um processo de construção de valores que vai além da execução destas 

atividades. Estas se colocam como um dos recursos potencializadores da 

promoção social, mas não encerra a sua proposta. A fala destacada a seguir 

relaciona-se com esta observação ao considerar que estas atividades não são 

determinantes neste processo e que o alcance do objetivo da medida pressupõe 

aspectos de ordem valorativas construídos no processo de socialização dos 

adolescentes.  

 
A medida não te influencia em nada não, não tira ninguém dessa 
não. O que tira é só a cabeça do caboco mesmo, o que ele 
pensa, porque eu acho que o que os outros pensam e quer botar 
pra ele fazer, isso não adianta nada não. Por que eles pensam o 
que a pessoa vai fazer e passa pra pessoa fazer. Eu acho que 



 

isso não adianta nada não, porque a pessoa faz o que pensa e 
não o que os outros pensam por ela. (sujeito 3). 

 

Podemos observar que a medida, quando restrita ao cumprimento das 

atividades ou aquilo “que os outros pensam e quer botar para ele (os 

adolescentes) fazer”, não surte o efeito proposto, isto é, “não influencia em nada 

não”, pois o que garante a superação da prática infracional é a postura dos 

adolescentes - “o que tira é só a cabeça do caboco mesmo”. É a ênfase aos 

aspectos valorativos dos adolescentes e não apenas a realização das atividades 

propostas. 

Entendemos, portanto que este sujeito, em especial, faz referência à 

promoção social da medida, no momento em que coloca que o elemento 

determinante neste processo é a “cabeça” do adolescente. Ou seja, são os 

comportamentos, os projetos, os valores, as relações comunitárias e familiares 

que perpassam a vivência destes adolescentes, que de fato viabilizam e 

determinam a sua ressocialização. O processo de promoção social parte deste 

pressuposto em sua proposta. Sua atuação direciona-se à vivência dos 

adolescentes num esforço de refletir, juntamente com estes, sobre o ato 

infracional praticado e de construir ou reelaborar novos comportamentos, valores 

e relações sociais.   

Contudo, analisando por um outro ângulo a questão do sentido objetivado 

no curso, no estudo e no horário, observamos num segundo momento, que estas 

atividades também podem indicar um processo de imposição de limites para 

alguns dos adolescentes entrevistados e não apenas a redução da sua proposta 

de promoção social. A obrigatoriedade no cumprimento do horário, por exemplo, é 

mencionada como uma norma incômoda, mas que deve ser cumprida diante da 

possibilidade de regressão, ou seja, de encaminhamento para outra medida mais 

severa. Teixeira (1994) afirma que a Liberdade Assistida é a medida mais branda 

dentre as medidas restritivas de liberdade. E ainda coloca que, dentre a indicação 

seqüencial das medidas sócio-educativas previstas no ECA, a Liberdade Assistida 

é apresentada após a advertência, a reparação de danos e a prestação de 

serviços a comunidade, e anterior ao regime de semiliberdade e internamento. 

 



 

Se eu não cumprir a medida eu vou ser preso, então é melhor eu 
cumprir a medida. (sujeito 06). 
 
Se tem bom comportamento ele libera, se não você pega uma 
regressão. Na Liberdade Assistida a única coisa que pesa é você 
não poder ficar até tarde na rua, não poder sair, nem ficar a 
vontade, se pegarem você aprontando alguma coisa é arriscado 
você quebrar a Liberdade Assistida. (sujeito 04). 
 
Se você não está fazendo a medida certa eles aumentam o 
tempo. (sujeito 06) 
 
Se eu não fizer o curso e o juiz ficar sabendo vai ser pior pra 
mim, então você tem que fazer pelo menos alguma coisa. Se eu 
não tivesse fazendo nada eu acho que eu ia puxar um CAJE, 
acho que uns quarenta dias. (sujeito 06) 
 
Eu estou louco pra acabar logo esta história de medida, pois a 
coisa mais chata que tem é a gente ter que cumprir medida. 
Porque a gente fica tipo preso, se a gente chegar tarde em casa, 
se a gente não fazer tudo que eles mandam, se não estudar, se 
não fazer o curso a gente fica preso vários anos. (sujeito 08). 
 
Se eu não cumprir a Liberdade Assistida eles vão buscar em 
casa e aí eles me dão uma regressão. (sujeito 11). 

 

Destacamos ainda, nas falas a seguir, que a determinação de um horário 

específico (22:00h) para o recolhimento dos adolescentes em casa, limita, além 

do seu horário, os seus momentos de lazer, por exemplo. Esta relação com a 

medida pode representar, talvez, os primeiros limites que estes adolescentes 

estejam submetidos durante sua trajetória de vida. Ressaltamos que, num 

processo educativo os limites são considerados necessários e, portanto, na 

ressocialização dos adolescentes a sua construção e imposição são elementos 

fundamentais. 

 
Pelo horário também que eu tenho que chegar em casa, isso faz 
muita diferença. Eu me sinto meio preso, porque eu quero ir pra 
uma festa, mas aí bate a consciência, aí eu tenho que voltar. 
(sujeito 01).  
 
Eu estou pedindo a Deus pra daqui pro Natal eu está liberado da 
Liberdade Assistida porque é muito ruim também, você quase 
não tem liberdade pra nada. (sujeito 04) 
 
Até as dez horas tem que está em casa, se você não estiver e 
passar uma viatura você vai preso e eu não estou gostando da 
Liberdade Assistida por causa disso e antes eu podia chegar 
meia-noite ou no outro dia. Meus pais deixavam, era liberado. 
(sujeito 05). 



 

É muito chata essa medida, a gente não tem liberdade pra fazer o 
que quer. (sujeito 07). 
 
A Liberdade Assistida dá é raiva... O cara não pode passar das 
dez horas na rua. Esse negócio de Liberdade Assistida: ou libera 
o cara logo ou deixa o cara preso, porque é a mesma coisa que 
ele está preso, ou está em Liberdade Assistida porque ele não 
faz o que quer. Eu não tenho tempo pra jogar bola, nem de fazer 
nada. Dia se sábado também tem curso. (sujeito 14) 

 

No contexto de interpretações da medida também salientamos a 

identificação de dúvidas relativas aos seus critérios e ao seu funcionamento. 

Contudo indicamos que a nossa discussão não busca avaliar a eficácia da medida 

ou das instituições envolvidas na sua aplicação.  

 

Uns dizem que é até os 18, que quando chega aos 18 anos 
você fica com a sua ficha limpa. E aí você tendo um bom 
comportamento aqui na granja e se empenhando na escola aí 
acaba mais fácil a sua medida. (sujeito 04) 
 
Eu não passei pelo juizado não me colocaram logo direto na 
medida. Uma psicóloga vai me visitar. Ela ajuda, ela ver o que 
está precisando, dá pra minha mãe o dinheiro da medida. 
Não sei como é não. Sei que ela recebe. Eu acho que é da 
medida, porque eu estou cumprindo, eu tenho que ir lá e aí gasta 
passagem. Ela me visita, mas eu também vou lá. Ás vezes 
sozinho, às vezes com a minha mãe. Ela pergunta como está a 
minha vida, se eu estou fazendo o curso. (sujeito 06) 
 
Quando eu entrei na medida eu ia lá uma vez por mês. Agora 
eu vou de dois em dois meses. Eu não sei o que está 
acontecendo não. Eles mandam uma carta pra mim aí eu vou lá. 
A carta diz que o não comparecimento implicará num troço lá, 
uma coisa da lei aí. Se eu não comparecer eles escrevem lá e 
mandam pro juiz. (sujeito 08) 
 

 Neste momento destacamos trechos das entrevistas que se caracterizam 

por apresentar atribuições de significados ou de interpretações referentes à LA 

construídas numa perspectiva que enfoca o adolescente como sujeito ativo e 

principal responsável por sua própria ressocialização. Estas evidências podem ser 

verificadas a seguir: 

 
Ela é o bem e o mal da lei. Ela é o bem porque ela dá mais uma 
chance pra pessoas se restaurar e poder começar tudo de novo, 
porque se não tivesse essa medida, a pessoa cometeria o crime e 
iria preso e lá sua vida seria interrompida e só depois de uns vinte 
ou trinta anos é que ela voltaria as ruas e aí teria perdido toda a 



 

sua juventude. É ruim porque é uma nova oportunidade pras 
pessoas que não está nem aí pra vida, é uma nova oportunidade 
pras pessoas cometerem outros crimes muito mais pior. 
Dependendo da pessoa ela dá uma nova oportunidade da pessoa 
infracionar de novo. (sujeito 08). 
 
Pra alguns ela ajuda, mas tem uns caras que não está nem aí. Pra 
mim a medida tanto faz como tanto fez. Depende de mim, da 
medida não. (sujeito 2). 
 
Depende de cada pessoa, pra algumas pessoas ela pode até 
desistir de fazer crime, mas pra quem não tem nada a perder, eu 
acho que é só mais uma chance de cometer outros crimes. (sujeito 
8). 
 
Por um lado adianta, mas por outro não. Tem alguns que pensam e 
outros não. (sujeito 9). 
 
É uma medida que o juiz manda você cumprir, pra orientar sua vida 
e fazer bem para você. Só depende da pessoa. Depende do que a 
pessoa pensa. (sujeito 11). 
 
É uma coisa boa também pra refletir, pensar melhor porque ela 
ocupa o tempo. A Liberdade Assistida ajuda, mas a ajuda mesmo é 
o cara ter força de vontade e falar: eu não vou mais aprontar. É só 
a consciência do cara mesmo. (sujeito 12). 
 

 A partir destas colocações a medida é significada em sua articulação com o 

adolescente. A relação construída é manifestada através do oferecimento de uma 

oportunidade aqueles que cometeram atos infracionais e ainda diante da maneira 

como estes adolescentes fazem uso dela. Nestas construções o significado 

revela-se enquanto “chance” dada ao adolescente e que, de acordo com o grau 

de importância, engajamento e aproveitamento dos adolescentes, podem 

representar ou não uma ajuda fundamental à superação da sua condição.  

Destacamos que este conceito expressa uma interpretação construída por 

aqueles que vivenciam a medida e que, portanto estão na condição de agente 

neste processo no sentido de direcionar ou de aproveitar da melhor maneira a sua 

proposta. O referencial teórico das Representações Sociais, adotado na pesquisa, 

parte do pressuposto de que o conhecimento prático da realidade é elaborado e 

compartilhado a partir das vivências dos grupos, das relações e das 

comunicações travadas no cotidiano.  

Ressaltamos que é neste cotidiano de cumprimento ou neste momento 

cabível ao adolescente que esta reflexão é desenvolvida. E nesta perspectiva a 

medida, segundo os adolescentes, “depende de cada pessoa”, ou seja, a sua 



 

proposta requer o comprometimento do adolescente e principalmente da maneira 

como este se posiciona frente a ela. 

Neste sentido, o sujeito 08 de maneira direta e concisa lança o sentido da 

medida através da oposição entre o bem e o mal. No entanto, observamos que 

esta lógica da sua interpretação não sugere a fusão entre a perspectiva punitiva e 

educativa da Liberdade Assistida quando estas indicam respectivamente a 

obrigação do cumprimento ou a responsabilização do adolescente e a promoção 

social. Entendemos que o conteúdo desta fala relaciona o “bem” a uma nova 

chance oportunizada ao adolescente e o “mal”, por outro lado, ao uso indevido 

desta nova chance. Nesta construção identificamos novamente a experiência 

prisional como referência. É mais uma confirmação e reforço da lógica punitiva, 

relacionada à idéia da privação de liberdade no tratamento da questão infracional.  

Podemos considerar, segundo o estudo das representações sociais 

referente a sua função de orientação das práticas que é a partir deste sentido 

atribuído que a relação com a medida é estabelecida, que o seu engajamento é 

determinado, enfim que a sua proposta é conduzida. As representações sociais 

delimitam os comportamentos e as práticas diante da determinação do que é 

conveniente e aceitável socialmente.  
Nesta abordagem vemos, mais uma vez, agregada ao sentido da medida, a 

questão dos valores e comportamentos dos indivíduos como o principal elemento 

de influência para a superação da conduta infracional. Esta perspectiva está 

associada à interpretação da medida a partir da dimensão da promoção social, 

que visa a construção de valores nos adolescentes e sua inserção social 

utilizando atividades profissionalizantes, sem, entretanto limitar-se ao mero 

engajamento nestas atividades. Por outro lado, estes discursos podem também 

indicar uma referência à medida vinculada especificamente as suas atividades. 

Quando os sujeitos colocam que a superação da infração depende da pessoa e 

não da medida eles desvinculam o caráter de promoção social que ela abrange 

com relação ao adolescente e a restringe deste modo ao cumprimento das 

atividades.  

No sujeito 11 destacamos que o sentido da Liberdade Assistida remete-se 

a sua finalidade e assim em “pra orientar sua vida e fazer bem para você” 

aproxima-se do caráter sócioeducativo ou de promoção social da medida. O 



 

processo de orientação é indicado, embora não especifique a sua proposta de 

acompanhamento do adolescente, mas abrange uma atuação de favorecimento a 

sua condição. Também não há referência à punição nem a sua perspectiva 

prisional. E aborda a concepção do comprometimento do adolescente com a 

proposta da medida. É a indicação da necessidade de participação ativa do 

adolescente em seu processo de cumprimento para que seja efetivada a 

construção de valores, de comportamentos e de relacionamentos que o 

promovam socialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesta pesquisa buscamos identificar e analisar o sentido atribuído à 

medida sócioeducativa de Liberdade Assistida pelos adolescentes infratores em 

seu processo de cumprimento. Partimos do pressuposto de que os significados 

elaborados e compartilhados sobre a medida de Liberdade Assistida pelos 

adolescentes determinam o grau de engajamento e comprometimento frente à 

sua proposta. O nosso interesse, portanto, consistiu em identificar a interpretação 

dos adolescentes para analisar a sua correspondência junto ao que está previsto 

na lei e ainda se os significados construídos compactuavam com a dimensão da 

proposta sócioeducativa da medida.  

Para tanto, utilizamos a Teoria das Representações Sociais que 

fundamenta o conhecimento prático da realidade, elaborado coletivamente a partir 

das interações sociais. Frente a esta abordagem, a nossa investigação foi 

desenvolvida através do método qualitativo que analisa os fenômenos com base 

na dinâmica da realidade objetiva e subjetiva que permeiam as relações sociais.  

 Na construção teórica do estudo refletimos sobre a infração juvenil que, 

nas suas mais variadas manifestações, caracteriza-se como um fenômeno de 

ampla e complexa dimensão social. Abrange aspectos de natureza social, 

econômica e psicológica que, numa relação dialética, apresentam à problemática 

uma estrutura multifacetada e de difícil compreensão e intervenção. As ações 

voltadas ao seu tratamento requerem, portanto, o desenvolvimento de uma 

análise conjuntural e particular dos aspectos que acompanharam a formação dos 

adolescentes e da realidade que hoje se apresenta como cenário da sua prática 

infracional. Nesta discussão analisamos também a violência e a cultura punitiva, 

enquanto elementos inerentes ao tratamento da questão infracional. 

Nesta perspectiva, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 

8.069/90) propõe para o enfrentamento da infração juvenil o Programa de 

Medidas Sócioeducativas, no qual a medida de Liberdade Assistida tem como 

proposta a intervenção na realidade familiar e comunitária do adolescente. O seu 

objetivo consiste em promover socialmente o adolescente através de um trabalho 



 

de orientação e auxílio. A liberdade do adolescente neste processo coloca-se 

como o principal fator socializante. 

Discutimos ainda sobre o princípio sócioeducativo da medida de Liberdade 

Assistida que assume um caráter punitivo e educativo. A punição é prevista na 

responsabilização do adolescente pelo ato infracional cometido e na 

obrigatoriedade do cumprimento da medida. O caráter educativo é referente a sua 

proposta de promoção social, através do reconhecimento da condição peculiar de 

desenvolvimento do adolescente, das suas necessidades e do oferecimento de 

alternativas que viabilizem a sua ressocialização. Verificamos que a apreensão 

desta dimensão é primordial para o alcance do seu entendimento. 

A partir destas reflexões, desenvolvidas como fundamentação teórica, 

procedemos à análise dos dados empíricos do estudo que apresentou em seus 

resultados a identificação dos aspectos que perpassam a questão infracional e 

dos elementos representacionais que dão sentido à medida de Liberdade 

Assistida. Enquanto aspecto inerente à questão infracional destacamos as 

relações familiares dos adolescentes. Neste contexto foi verificado a ausência do 

pai ou um vínculo fragilizado com este e a convivência com o padrasto como 

aspectos caracterizadores do campo de atuação da medida de Liberdade 

Assistida em sua proposta de intervenção na realidade familiar do adolescente. 

Nesta dinâmica familiar a relação estabelecida junto à mãe demandou uma 

análise específica ao observarmos que as suas reações de sofrimento, conforme 

percepção dos adolescentes, diante da infração praticada pelos filhos se 

constituíram como um fator fundamental ao processo de reflexão dos 

adolescentes frente a sua conduta e então como elemento de motivação para a 

superação da prática infracional. 

A análise dos dados referente à prática infracional confirma a abrangência 

e complexidade desta questão. Foram evidenciados, entre outros, aspectos com 

relação às justificativas socioeconômicas para o cometimento da infração, ao 

planejamento das infrações, a freqüência nas práticas e também à evolução na 

gravidade das infrações.  

Identificamos ainda no sentido atribuído pelos adolescentes a Liberdade 

Assistida um entendimento de caráter essencialmente avaliativo e descritivo. A 

avaliação é referente essencialmente às influências, limitações e contribuições da 



 

medida e a descrição, por sua vez, a indicação das atividades que envolvem o 

seu processo de cumprimento. A partir deste aspecto descritivo foi verificado que 

a medida de Liberdade Assistida é objetivada pelos adolescentes nos cursos 

profissionalizantes ou programas sociais e ainda como uma oportunidade de 

trabalho. Os estudos e o horário que devem recolher-se em casa também foram 

assim indicados. Para os adolescentes este conjunto de atividades, vinculadas à 

infração, deve ser cumprido como forma de “pagar” pela infração cometida. 

Observamos por outro lado, que o cumprimento destas atividades impõem limites 

aos adolescentes e que este processo é fundamental para a efetivação da 

promoção social. 

A perspectiva da punição também perpassa o sentido atribuído pelos 

adolescentes à medida. Constatamos, entretanto, que a punição é entendida 

fundamentalmente como privação de liberdade e que, na construção do 

significado da Liberdade Assistida, esta perspectiva evidencia-se ao ser 

comparada com a proposta da medida. Ou seja, os adolescentes na construção 

do sentido da Liberdade Assistida, fazem referência a experiência da privação de 

liberdade. Destacamos neste processo a questão do castigo no sentido de ser 

penalizado ou sofrer por merecimento. É a associação direta com a punição 

culturalmente difundida através dos princípios cristãos. De acordo com o nosso 

referencial teórico identificamos nestes aspectos o processo de ancoragem. 

 O sentido da medida sob a perspectiva do adolescente também é 

construído através da oposição entre o bem e o mal. Esta concepção sugere um 

entendimento que relaciona o “bem” a uma nova chance para o adolescente e o 

“mal” ao uso indevido desta nova chance. A indicação de que a superação da 

prática infracional depende da pessoa reflete a questão dos valores e 

comportamentos dos adolescentes como o principal elemento ressocializador. 

Esta concepção remete-se a perspectiva de promoção social proposta na medida.  

Na referência a finalidade da medida como sendo para orientar a vida, 

manifesta-se também o alcance do caráter de promoção social da medida e a 

importância da participação dos adolescentes neste processo.  

 O conjunto destas observações oferece elementos para a construção de 

propostas de intervenção correspondentes as demandas do processo de 

cumprimento de LA. Em seu desenvolvimento, o estudo ao identificar e discutir o 



 

sentido atribuído pelos adolescentes a esta medida coloca-se como ferramenta 

para a construção de mecanismos de atuação que considere a realidade sob a 

perspectiva de quem a vivencia. 

Consideramos que esta possibilidade de leitura dos elementos 

representacionais elaborados e compartilhados pelos adolescentes sobre a 

medida de LA em seu processo de cumprimento, enriquece a orientação 

desenvolvida junto aos adolescentes.  Para um trabalho de acompanhamento que 

busca promover socialmente os adolescentes, a apreensão e análise da 

interpretação que estes têm sobre os aspectos que perpassam a experiência de 

cumprimento de LA são primordiais. Uma intervenção construída a partir da 

realidade sobre a qual será implementada, permite um alcance mais efetivo da 

sua proposta e se ainda neste processo esta intervenção dispor da percepção dos 

sujeitos que vivenciam esta realidade, sua atuação alcança especificidade e, 

portanto qualidade.  

Embora o estudo não permita generalizações, em seus resultados ainda é 

possível verificar elementos que perpassam as discussões referentes à 

formulação de políticas e programas direcionados a problemática infracional, bem 

como as instituições responsáveis pelo gerenciamento e execução da medida de 

LA. Assim, numa perspectiva mais ampla de contribuição podemos considerar 

que o nosso estudo permite compreender as implicações inerentes à aplicação da 

LA e deste modo proporciona elementos de reflexão para o debate acerca dos 

limites e possibilidades de implementação do Programa de Medidas 

Sócioeducativas previsto no ECA.  

Por fim, destacamos que as reflexões deste estudo demandam novas 

investigações. É fundamental avançarmos na compreensão da questão infracional 

e da perspectiva de promoção social da LA. O desafio é continuar investigando e 

contribuindo para a efetivação das ações que buscam intervir neste processo com 

o comprometimento que a problemática exige.  
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Anexo 1 
Roteiro das Entrevistas 

 
 
 
1. Identificação: 
 
Nome: 
Idade: 
Escolaridade: 
Composição familiar: 
Tempo de cumprimento da medida de LA: 
 
 
 
2. Eixos temáticos: 
 
Família 
Ato Infracional 
Vida Institucional 
Vivência da Medida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 2 
Adolescentes Entrevistados 

 
 
Sujeito 1 
Idade: 18 
Escolaridade: 8º série 
Composição Familiar: 05 
Tempo de Medida: 08 meses 
 
Sujeito 2 
Idade: 17 
Escolaridade: 7º série 
Composição Familiar: 06 
Tempo de medida: 06 meses 
 
Sujeito 3 
Idade: 19 
Escolaridade: 8º série 
Composição Familiar: 03 
Tempo de medida: 3 anos 
 
Sujeito 4 
Idade: 16 
Escolaridade: 7º série 
Composição Familiar: 04 
Tempo de medida: 06 meses 
 
Sujeito 5 
Idade: 15 
Escolaridade: 5º série 
Composição Familiar: 05 
Tempo de medida: 06 meses 
 
Sujeito 6 
Idade: 17 
Escolaridade: 5º série 
Composição Familiar: 03 
Tempo de medida: 03 meses 
 
Sujeito 7 
Idade: 17 
Escolaridade: 6º série 
Composição Familiar: 03 
Tempo de medida: 09 meses 
 
Sujeito 8 
Idade: 15 
Escolaridade: 7º série 
Composição Familiar: 02 



 

Tempo de medida: 2 anos 
 
Sujeito 9 
Idade: 18 
Escolaridade: 8º série 
Composição Familiar: 04 
Tempo de medida: 1 ano e 6 meses 
 
Sujeito 10 
Idade: 18 
Escolaridade: 6º série 
Composição Familiar: 06 
Tempo de medida: 1 ano e 10 meses 
 
Sujeito 11 
Idade: 17 
Escolaridade: 6º série 
Composição Familiar: 09 
Tempo de medida: 1 ano e 4 meses 
 
Sujeito 12 
Idade: 17 
Escolaridade: 6º série 
Composição Familiar: 08 
Tempo de medida: 1 ano e 4 meses 
 
Sujeito 13 
Idade: 15 
Escolaridade: 6º série 
Composição Familiar: 09 
Tempo de medida: 6 meses 
 
Sujeito 14 
Idade: 15 
Escolaridade: 4º série 
Composição Familiar: 03 
Tempo de medida: 4 anos 
 
Sujeito 15 
Idade: 18 
Escolaridade: 1º ano do Ensino Médio 
Composição Familiar: 07 
Tempo de medida: 03 
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CLIENTELA VINCULADA 
 

I – MODALIDADE:        L.A                                  (      ) 
                                      PSC/Convênio                (      ) 
                                      PSC/Doação                   (      )    Valor:  ____________ 
                                                                                           Local:  ____________ 
 
II – INFRAÇÃO: 
        

       Número dos AUTOS: ___________________________________________ 

       Tipo: ________________________________________________________ 

       Data da Infração: ______/ _______/ ________ 

       Local da Infração (RA): __________________________________________ 

       Data da sentença: _______/ _______ / ______ 

       Data da ciência: ________ / _______ / ______ 

       Idade à época da infração: ________________________________________ 

       Idade à época da prestação: _______________________________________ 

       Outras infrações:                    (      ) SIM               (     ) NÃO 

       Quais: ________________________________________________________ 

       Medidas anteriores: ______________________________________________ 

 

III – ADOLESCENTE: 

 

       Nome: ________________________________________________________ 

       Sexo:            (      ) Feminino             (     ) Masculino 

       Data de nascimento:  ________ / _______ / ______ 

       Estuda:          (      ) SIM                            (      ) NÂO 

       Escolaridade:       (     ) Não alfabetizado 

                                    (     ) 1ª / 4ª série 

                                    (     ) 5ª / 8ª série 

                                    (      ) 2º Grau 

      Trabalha:        (     ) SIM                     (     ) NÂO 

       RA: __________________________________________________________ 
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IV – DADOS FAMILIARES 

        Com quem mora:                   (       ) Pai 

                                                       (       ) Mãe 

                                                       (       ) Parentes 

                                                       (        ) Terceiros 

 

        Quem o acompanhou na primeira entrevista:       (     ) Pai 

                                                                                     (     ) Mãe                                                    

                                                                                      (     ) Parentes 

                                                                                      (     ) Terceiros 

                                                                                      (      ) Desacompanhado 

        Profissão dos pais ou responsável: 

                 Mãe: ____________________________________________________ 

                  Pai: _____________________________________________________ 

                  Responsável: _____________________________________________ 

     

       Escolaridade dos pais ou responsável: 

                                                                      Mãe                 Pai         Responsável 

        Não alfabetizado                                   (    )                (     )                (     ) 

        Alfabetizado                                          (     )               (     )                (     ) 

        1ª / 4ª                                                    (     )               (     )                (     ) 

        5ª / 8ª                                                    (     )               (     )                (     ) 

        2º Grau                                                 (     )               (     )                (      ) 

        Superior                                                (     )               (     )                (      )  

 

        Renda familiar (em salário- mínimo) 

                      (     ) 1 a 4             (     ) 21 a 40 

                      (     ) 5 a 10           (     ) 41 a 60 

                      (      ) 11 a 20        (     ) acima de 60 
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V – DADOS SOBRE A MEDIDA SÓCIOEDUCATIVA: 
 
       Aceitação do Adolescente: 

       (     ) Inadequada, por ser leve demais 

       (     ) Inadequada, por ser severa demais 

       (     ) Adequada ao ato praticado 

 

       Aceitação do(s) responsável (is): 

       (     ) Inadequada, por ser leve demais 

       (     ) Inadequada, por ser severa demais 

       (     ) Adequada ao ato praticado 

 

VI – VISÃO SOBRE A INFRAÇÃO COMETIDA: 

        Do adolescente: 

        (      ) Influenciado por terceiros 

        (      ) Arrependido do ato praticado 

        (      ) Não demonstrou preocupação com o ato praticado 

        (      ) Não cometeu infração 

         ____________________________________________________________ 

         ____________________________________________________________ 

 

         Do(s) responsável (is): 

        (      ) Influenciado por terceiros 

        (      ) Não acata normas 

        (      ) Constrangido com o ato praticado pelo filho 

        (      ) Não cometeu a infração 
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VII – EM CASO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO: 
 

         (     ) Com acidente de tráfego        (      ) Sem acidente de tráfego 

         (     ) Com vítima                             (      ) Sem vítima 

         (      ) Com vítima fatal                    (      ) Sem vítima fatal 

 

          Proprietário do carro: 

          (      ) Pai ou mãe 

          (      ) Outra pessoa que mora na residência (exc. pai e mãe) 

          (      ) Terceiros 

 

          Com quem aprendeu a dirigir: 

          (      ) Com pai ou mãe 

          (      ) Com amigo 

          (      ) Sozinho 

          (      ) Outros. Quem? ___________________________________________ 

 

          Visão do adolescente sobre o fato: 

          (      ) Não há problema em dirigir, desde que o faça bem 

          (      ) Idade para habilitar-se ao trânsito deveria ser 16 anos 

          (      ) Tem consciência do ato infracional praticado 

           ____________________________________________________________ 

           ____________________________________________________________ 

 

          Visão do responsável sobre o fato: 

          (       ) Não há problema em dirigir, desde que o faça bem 

          (       ) Idade para habilitar-se ao trânsito deveria ser 16 anos 

          (       ) Era de seu conhecimento que o (a) adolescente sabia dirigir 

          (       ) Não autoriza o (a) filho (a) a dirigir 

          ____________________________________________________________ 

         _____________________________________________________________ 
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VIII – DADOS SOBRE A AVALIAÇÃO: 

 

          Visão do adolescente após cumprimento da medida: 

          - Acredita que a experiência serviu de alerta para o futuro 

          (      ) SIM                                   (     ) NÃO 

 

          Visão do (s) responsável (is) após o cumprimento da medida: 

           - Acredita que a medida atingiu o objetivo educativo proposto 

           (      ) SIM                                   (     ) NÃO 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DA MEDIDA SÓCIOEDUCATIVA DE 

LIBERDADE ASSISTIDA 
 
Aos ______ / _____ / ______, na Seção de Medidas sócioeducativas, o (a) Sr (a) 
______________________________________ e o adolescente ______________ 
______________________________, após tomarem ciência da sentença dos 
Autos de Nº _____________________ / ________, comprometeram-se a: 
 

1. O (a) responsável deverá apresentar o (a) adolescente nas datas 
estabelecidas pelo técnico do Centro de Desenvolvimento Social da localidade de 
sua residência, para o devido cumprimento da medida sócioeducativa e; 
a) manter atenta vigilância sobre a conduta do (a) adolescente na sua vida 
familiar, escolar e social; 
b) fiscalizar as atividades escolares do adolescente, observando a freqüência 
às aulas, o cumprimento das tarefas que lhe são impostas, seu aproveitamento e, 
ainda, seu relacionamento com os professores e colegas; 
c) não permitir que o (a) adolescente recolha-se ao lar às 22:00 horas, a não 
ser que devidamente autorizado (a) pelo (a) responsável ; 
d) não permitir que o (a) adolescente freqüente lugares inadequados à sua 
idade, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente; 
e) não permitir que o (a) adolescente assuma a direção de veículo motorizado 
sem a devida habilitação; 
f) ocupar o (a) adolescente, sem prejuízo de seus estudos, em atividades 
úteis e educativas, inclusive com trabalho externo compatível com sua idade, 
desde que em lugar certo e sob imediata fiscalização do (a) responsável ou de 
pessoa idônea; 
g) incentivar a prática regular de esporte, em horário e local adequados; 
h) observar se o (a) adolescente apresenta perturbações de saúde, ou 
reações que demonstrem estado de intoxicação pelo uso de álcool ou de 
entorpecentes que causem dependência física ou psíquica; 
i) comunicar ao técnico do CDS, imediatamente, qualquer transgressão das 
normas disciplinares ora impostas, ou de outras complementares que, específica 
e/ou particularmente, se tornem necessárias, a critério do (a) responsável. 
 
2. Ficam, responsável e adolescente, advertidos (as) de que, tal seja o grau 
de rebeldia do adolescente às normas disciplinares fixadas, poderá ser ele (a) 
recolhido (a) a estabelecimento e tratamento e que o não cumprimento da medida 
acarretará a regressão da mesma para internamento. 
          Para constar, foi lavrado o presente termo que, após lido e achado 
conforme, vai assinado por: 
          Responsável: _________________________________________________ 
          Adolescente: _________________________________________________ 
          Técnico: _____________________________________________________ 


