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Resumo: O presente estudo volta-se para a análise das medidas socioeducativas em meio 

aberto previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como sua aplicabilidade. 

Pautou-se no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA visando uma melhor compreensão 

das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes que praticam atos infracionais. Para 

tanto, foi necessário fazer um levantamento bibliográfico e da legislação específica, 

reforçando a responsabilidade do Estado diante do dever constitucional de proteção integral as 

crianças e adolescentes. Importante refletir se os atores do sistema de garantia de direitos, em 

especial o poder executivo, vêm cumprindo suas responsabilidades ou se estão assumindo 

práticas não protetivas, negligenciando os direitos legalmente constituídos. Os direitos 

violados, negligenciados ou prejudicados causam efeitos negativos que interferem no 

processo de desenvolvimento dos adolescentes, contribuindo para a vivência de experiências 

negativas. Faz-se necessário diferenciar o ato infracional elencado na Lei n. 8.069 de 1990 

com alterações da Lei n. 12.010 de 2009 dos crimes previstos no Código Penal brasileiro. 

Dessa forma, pretendemos com este tema refletir sobre os direitos dos adolescentes através 

dos serviços especializados, responsabilidade do CREAS, implementando as medidas 

socioeducativas no cenário atual.  
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1 INTRODUÇÃO 

A presente proposta volta-se ao estudo das medidas socioeducativas em meio 

aberto previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, bem sua aplicabilidade com 

efetividade. A análise será feita a partir do art. 121 e seguintes da legislação especial, visando 

uma melhor compreensão das medidas aplicadas aos adolescentes que praticam atos 

infracionais. 

O tema busca compreender os efeitos das medidas socioeducativas em meio 

aberto e, para tanto, é necessário fazer um levantamento breve da responsabilidade do Estado 

diante do dever constitucional atribuído da proteção integral aos jovens e adolescentes, se 
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esses preceitos estão sendo violados, negligenciados, prejudicados, causando efeitos negativos 

que interferem no processo de desenvolvimento dos adolescentes. 

Faz-se necessário diferenciar o ato infracional elencado na Lei n. 8.069 de 1990 

com alterações da Lei n. 12.010 de 2009 dos crimes previstos no Código Penal brasileiro. 

Neste sentido, pretende-se, a partir de estudos, mostrar a aplicação das medidas 

socioeducativas em meio aberto e sua execução a fim de justificar a efetividade das medidas 

socioeducativas, considerando sua finalidade pedagógica. 

O aumento do índice de atos infracionais cometidos por jovens e adolescentes nas 

últimas décadas tem gerado movimentos que acreditam em soluções imediatistas no âmbito 

punitivo, sem considerar a previsão legal das medidas socioeducativas e a necessidade de sua 

qualificação e efetividade. Torna-se importante o estudo da legislação em vigor, diante da 

necessidade de reeducação e ressocialização, devido ao caráter especial dos jovens 

inimputáveis (SARAIVA, 2005).  

As medidas adotadas devem ser adequadas ao estágio do processo de formação 

em que o indivíduo se encontra, para que o desenvolvimento de sua educação básica não fique 

prejudicado, causando efeitos negativos que interferem no processo de formação desses 

sujeitos. Sob este prisma, a aplicação das medidas reforça a necessidade de investimento na 

educação para a socialização, cidadania e preparação para o trabalho, articulando políticas 

públicas que ampliem as possibilidades de inclusão dos adolescentes, considerando suas 

potencialidades (FERNANDES, 2002).  

Neste sentido, o estudo foi realizado através do aprofundamento de aspectos 

teóricos e legais sobre a temática através de pesquisa bibliográfica e uma aproximação 

superficial das práticas realizadas no município de Araranguá, considerando que as políticas e 

ações nesta área encontram-se, em momento de planejamento e reordenamentos operacionais. 

Foi realizada visita in loco no espaço público que coordena e operacionaliza o cumprimento 

das medidas socioeducativas no município. 

Por método de pesquisa destaca-se a seleção de uma forma de estudos a ser 

aplicada durante a condução de uma pesquisa, visando torná-la mais organizada, efetiva e 

capaz de alcançar seus objetivos. “A pesquisa é requerida quando não se dispõe de 

informação suficiente para responder ao problema [...].” (GIL, 2007, p. 17). 

Andrade (2003, p. 121) destaca a pesquisa como sendo um “conjunto de 

procedimentos sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objetivo encontrar 

soluções para problemas propostos, mediante a utilização de métodos científicos.” 
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Nesse sentido, ao iniciar seus estudos, é muito importante que o pesquisador 

defina o processo a ser construído, de modo que consiga proceder a organização de sua 

pesquisa de forma organizada e assim ela torna-se mais confiável. Diante disso, selecionou-se 

a pesquisa bibliográfica, um método exploratório na pesquisa bibliográfica que baseia-se na 

leitura e avaliação de diferentes materiais produzidos e, assim, seleciona aqueles que melhor 

respondem aos seus questionamentos (GIL, 2007). 

Segundo Santos (2001), a pesquisa bibliográfica apresenta uma grande vantagem 

para o pesquisador, pois lhe permite expandir seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, 

verificar como outros autores se posicionam sobre o tema. Com isso, a pesquisa bibliográfica 

não se trata apenas da leitura de materiais de outros autores, mas da organização e seleção dos 

mais adequados, bem como o desenvolvimento de uma nova obra (SANTOS, 2001).  

Para a análise dos dados selecionou-se a metodologia qualitativa, aquela que não 

se baseia em resultados numéricos, mas em acontecimentos que demonstrem fenômenos ou 

ocorrências e, assim, permitam compreender uma realidade. 

Segundo Marconi e Lakatos (2007, p. 269), a abordagem qualitativa tem como 

foco a análise e interpretação de aspectos mais profundos, “descrevendo a complexidade do 

comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, 

atitudes, tendências de comportamento, etc”. 

Além disso, procedeu-se de visita ao espaço público que coordena e 

operacionaliza o cumprimento das medidas socioeducativas no município de Araranguá - SC. 

 

O presente estudo tem relevância para que se torne possível descrever a eficácia 

das medidas socioeducativas em meio aberto no cenário atual, bem como apresentar 

considerações sobre possibilidades de qualificação dos processos diante dos desafios que o 

Estatuto da Criança e do Adolescente impõe a todo o sistema de garantia de direitos. A 

proteção dos adolescentes visa evitar a prática de ato infracional, porém, quando praticados, a 

necessidade de estruturas que funcionem de acordo com as previsões legais e de um trabalho 

intersetorial que tenha por primazia os aspectos pedagógicos e socioeducativos. 

 

2 A PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

O princípio da proteção integral da criança e do adolescente tem como marco 

inicial a Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu art. 227, vindo, mais tarde, a ser 
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reproduzido no Estatuto da Criança e do Adolescente. O constituinte estabeleceu no referido 

artigo que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar para a criança, o adolescente 

e o jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, a saúde, a alimentação, a educação, ao 

lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (SARAIVA, 2005). 

Nesse sentido, o princípio da proteção integral norteia a construção de todo o 

ordenamento jurídico, sempre buscando a proteção dos direitos da criança e do adolescente. É 

essencial partir do pressuposto de que tais seres humanos não são detentores de capacidade de 

exercício, por si só, tampouco de exigir o cumprimento de seus direitos e, assim, têm a 

necessidade do amparo de terceiros (família, sociedade e Estado) para que possam resguardar 

seus bens jurídicos fundamentais e consagrados em legislação específica, até que se tornem 

plenamente desenvolvidos física, mental, moral, espiritual e socialmente (ISHIDA, 2009). 

2.1 NATUREZA JURÍDICA 

O direito das crianças e adolescentes encontra-se resguardo na Constituição 

Brasileira, em seu art. 227, que enfatiza que é dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência 

crueldade e opressão (BRASIL, CF, 2015).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em consonância com o art. 227 da 

Constituição Federal, assegura em seus arts. 3º e 4º, que todas as crianças e os adolescentes 

gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral de que trata a Lei, garantindo 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. Enfim, a parte especial do Estatuto da Criança e do Adolescente 

atribui quais são os direitos e garantias inerentes à criança e ao adolescente, e como deve 

acontecer essa proteção. Sob um prisma de proteção integral, em função da condição especial 

que os mesmos se encontram, ampliam-se as responsabilidades e envolvimento de diferentes 

atores: a família, a sociedade e o Estado (ISHIDA, 2009). 

A doutrina da Proteção Integral, segundo a Declaração de 1959, é constituída por 

dez princípios elementares e fundamentais, reconhecidos para todas as crianças 
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envolvendo: o reconhecimento de direitos sem distinção ou discriminação; a 

proteção especial; a identidade e nacionalidade; a proteção à saúde, à maternidade, 

alimentação, à habitação, à recreação e à assistência médica; o tratamento e os 

cuidados especiais à criança incapacitada; o desenvolvimento sadio e harmonioso 

com amor e compreensão com a proteção da família, da sociedade e das autoridades 

públicas; a educação; o melhor interesse da criança; a primazia de socorro e 

proteção; a proteção contra quaisquer formas de negligência, crueldade e exploração 

e, por fim, a proteção contra atos de discriminações raciais, religiosas ou de qualquer 

outra natureza (CUSTODIO; VERONESE, 2009 apud REIS, 2011). 

Saraiva (2005) destaca, ainda, que os pais precisam atuar no sentido de proteger as 

crianças e adolescentes, já que estes ainda não apresentam desenvolvimento completo de suas 

capacidades e, assim, deverão ser representados pelo núcleo familiar. É dentro desse núcleo 

que os indivíduos, em sua maioria, nascem e crescem e, assim, é ali que devem encontrar 

proteção e apoio. 

A proteção integral das crianças e adolescentes é um dever atribuído também aos 

pais segundo as palavras de Fachin (2001, p. 11): 

De acordo com a constituição, o modelo institucional de família é atenuado para 

residir na relação entre pais e filhos o poder paternal, que está centrada na ideia de 

proteção. A paridade de direitos e deveres tanto do pai quanto da mãe está em 

assegurar aos filhos todos os cuidados necessários para o desenvolvimento de suas 

potencialidades para a educação, formação moral e profissional. 

Pode-se verificar que é um dever do Estado, da família e da sociedade zelar pelos 

direitos fundamentais das crianças e adolescentes, respeitando a legislação específica e 

materializando práticas protetivas e educativas que garantam desenvolvimento saudável a 

todos. Atendendo aos fins sociais, todos os direitos e deveres individuais e coletivos, e a 

condição peculiar da criança e do adolescente estão previstos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e responsabilizam a família, a sociedade e o Estado na organização de práticas, 

estratégias, políticas e serviços que atinjam a criança e ao adolescente como prioridade 

absoluta. 

2.2 DEFINÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, reconhecido como ECA define na Lei, 

que criança é toda pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre 

doze e dezoito anos de idade. Ainda, o parágrafo único excepcionalmente atribui às pessoas 

entre dezoito e vinte e um ano de idade. (BRASIL, ECA, 2016). 

Nesse sentido, sábias são as palavras de Eliane Araque Santos, quando expressa: 
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Crianças e adolescentes são sujeitos especiais porque são pessoas em 

desenvolvimento. O reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de 

direitos, a serem protegidos pelo Estado, pela sociedade e pela família com 

prioridade absoluta, como expresso no art. 227, da Constituição Federal, implica a 

compreensão de que a expressão de todo o seu potencial quando pessoas adultas, 

maduras, tem como precondição absoluta o atendimento de suas necessidades 

enquanto pessoas em desenvolvimento (SANTOS, 2006, p. 130).  

É possível, ainda, definir que a adolescência é o período de transição entre a 

infância e a vida adulta, caracterizado pelos impulsos do desenvolvimento físico, mental, 

emocional, sexual e social e pelos esforços do indivíduo em alcançar os objetivos 

relacionados às expectativas culturais da sociedade em que vive. Assim, entende-se que 

crianças e adolescentes são indivíduos em pleno desenvolvimento e formação moral 

(ISHIDA, 2009). 

O reconhecimento dos direitos das crianças não nasceu exclusivamente da 

vontade de um grupo de pessoas que se empenhavam nesta luta, mas também de outros 

esforços sociais. Inclusive pela garantia do direito a educação que denunciavam “as 

concepções e práticas sustentadoras de um panorama legal e de um ordenamento institucional 

que transformaram seus destinatários em objetos de medidas judiciais e não em sujeitos de 

direitos” (TITO; AGUIAR, 1990 apud MACHADO, 2003, p. 11). 

O ECA se assenta no princípio de que todas as crianças e adolescente, sem distinção, 

desfrutam dos mesmo direitos e sujeitam-se a obrigações compatíveis com a peculiar 

condição de desenvolvimento que desfrutam, rompendo, definitivamente, com a 

idéia até então vigente de que os Juizados de Menores seriam uma justiça para os 

pobres, na medida em que na doutrina da situação irregular se constatava que para os 

bem-nascidos, a legislação baseada naquele primado lhes era absolutamente 

indiferente (SARAIVA, 2005, p. 73). 

Machado (2003) expõe que é oportuno questionar para qual infância era destinada 

essa Lei que estabelece no seu interior as diferenças entre os excluídos (o estimado menor, do 

delinquente, do abandonado, do rejeitado etc.) e os incluídos que se transformarão em 

crianças e adolescentes. A violação dos direitos fundamentais foi uma das características dos 

direitos dos menores baseado na doutrina da situação irregular que nasceu vinculado a um 

dilema crucial entre a satisfação simultânea dos discursos assistencialistas e a exigências 

urgentes de ordem e controle social (MÉNDEZ, 1998, p. 23).  

Pode-se notar que a infância, para ser vista como um lugar de direito, precisa de 

uma ampla discussão, visto que a realidade é marcada por uma história de exclusão, 

desigualdade e ineficácia de seus direitos. Para que os menores passassem a ser vistos como 

indivíduos de direitos, merecedores de proteção integral e absoluta, o caminho foi longo, 
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porém, os resultados obtidos pelo no que tange o desenvolvimento de um texto legal 

especificamente voltado a esses indivíduos foi de grande valia (SARAIVA, 2005).  

 De acordo com Kramer: “[...] as crianças com quem poderíamos aprender a 

mudar e a fazer história do lixo e reinventar a esperança – aprendem com os adultos a 

aniquilação dos direitos, o medo, a agressão” (KRAMER, 2003, p. 93). 

Para o pedagogo Antônio Carlos Costa (2006), o art. 6º é a chave, do ponto de 

vista da finalidade, para a leitura e interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente 

dentro de uma correta compreensão. São levados em conta vários aspectos, como o fim social, 

exigências do bem comum, direitos e deveres individuais e coletivos e principalmente a 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Esta é entendida como o suporte à nova 

legislação vindo com isso a somar à condição jurídica de sujeito de direito e à condição 

política de absoluta prioridade. 

As normas do Estatuto da Criança e do Adolescente tencionam à proteção de direitos 

fundamentais da criança e do adolescente, adotando-se a doutrina da proteção 

integral. O Estatuto da Criança e do Adolescente, nesse ponto, como um 

microssistema jurídico, cria mecanismos de amparo e proteção à criança e ao 

adolescente, garantindo-lhes instrumentos efetivos de defesa (ISHIDA, 2009, p. 13). 

Não se pode deixar de destacar o fato de que a criança e o adolescente não 

conhecem inteiramente os seus direitos, não têm condições de defendê-los e fazê-los valer de 

modo pleno, e ainda não têm capacidades plenas de suprir suas necessidades básicas, de modo 

que protegê-los é essencial para a manutenção de sua vida e das condições adequadas para 

isso (FERNANDES, 2002). 

A nova concepção envolvendo as crianças e adolescentes que se encontra na 

legislação especial pressupõe uma compreensão de condição peculiar de desenvolvimento de 

uma criança e adolescente e demanda do entendimento de que é essencial investir em 

acompanhamento, prevenção e proteção para que estes indivíduos em desenvolvimento 

possam ser preparados para a autodeterminação e autonomia (SARAIVA, 2005).  

Na hierarquia do art. 227 da CF/88, a família é a primeira na corresponsabilidade 

pelo atendimento dos direitos da criança e do adolescente, por se tratar de um poder paternal 

que na definição de Albergaria “consiste no conjunto de poderes e deveres destinados a 

assegurar o bem-estar moral e material dos filhos, tomando de conta destes, mantendo as 

relações pessoais e assegurando sua educação, sustento, representação legal e administração 

de seus bens” (ALBERGARIA, 1991, p. 110). 

A participação da sociedade pode ser decisiva na vida dos adolescentes, pois o 

modo pelo qual ela tratar o adolescente influenciará na sua conduta social. O papel da 
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sociedade, sua responsabilidade, até onde contribui para que o jovem entre no mundo do 

crime e o que fazer para evitar sua inserção são algumas ponderações que devem ser levadas 

em consideração ao determinar sua função como caráter de medida preventiva que tem 

(SHECAIRA, 2008). 

A sociedade não é uma mera soma de indivíduos. O sistema formado pelas pessoas 

que interagem entre si representa uma realidade específica que tem suas próprias 

características, decorrência das ideias que servem de elemento de conexão para que 

as consciências estejam associadas e combinadas de certa forma (SHECAIRA, 2008, 

p. 125). 

No entanto, quando a sociedade mantém esses adolescentes em situações de 

vulnerabilidade, deixando de disponibilizar meios que levem o exercício desses jovens em 

atividades compatíveis com suas necessidades, tende a contribuir para a prática da 

delinquência. 

2.3 O ADOLESCENTE E A PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL 

O Estatuto da Criança e do Adolescente identifica o adolescente que pratica ato 

infracional em seu art. 103, “considerando ato infracional a conduta descrita como crime ou 

contravenção penal” (BRASIL, ECA, 2016, p. 71). São inimputáveis os menores de 18 anos, 

considerada a idade do adolescente na data do ato infracional praticado. 

“Por serem inimputáveis as crianças ou adolescente jamais cometem crimes ou 

contravenções, incorrendo tão somente em ato infracional, caso adotem conduta de tipicidade 

objetivamente idêntica” (CURY, 2002, p. 93). 

Assim, dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente: 

Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou 

contravenção penal. 

Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às 

medidas previstas nesta Lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do 

adolescente à data do fato (BRASIL, ECA, 2016, p. 71). 

Verifica-se, de acordo com o acima exposto, a conceituação de ato infracional e 

como é caracterizado o sujeito que o comete. Quanto às sanções previstas no Estatuto para o 

adolescente que pratica ato infracional, estão descritas no art. 112 do Estatuto, que estabelece 

as medidas socioeducativas inerentes à prática de ato infracional (BRASIL, ECA, 2016): 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá 

aplicar ao adolescente as seguintes medidas:  

I – advertência;  
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II – obrigação de reparar o dano;  

III – prestação de serviços à comunidade;  

IV – liberdade assistida;  

V – inserção em regime de semi-liberdade;  

VI – internação em estabelecimento educacional;  

VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.  

§1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade em cumpri-

la, as circunstâncias e a gravidade da infração.  

§2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho 

forçado. §3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão 

tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições 

(BRASIL, ECA, 2016, p. 72). 

Nesse sentido, respeitando-se dentre outros princípios gerais do direito, o do 

devido processo legal, é cabível a aplicação de sanções a adolescentes menores de 18 anos de 

idade que pratiquem crime ou contravenção penal, no caso, denominados de ato infracional, 

desde que esta aplicação decorra da apreciação judicial e de competência exclusiva do Juiz 

(Súmula 108 do STJ), lembrando sempre que tais medidas não possuem natureza de pena, 

mas de medida socioeducativa. 

Ainda, quanto à proteção da criança e do adolescente em decorrência da 

irresponsabilidade de quem, por obrigação legal deve protegê-los, ocorrendo qualquer das 

hipóteses previstas no art. 98 do Estatuto da Criança do Adolescente “ação ou omissão da 

sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; ou em razão de 

sua conduta”, serão aplicadas as seguintes medidas previstas no art. 101 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade 

competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental; 

IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao 

adolescente; 

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 

hospitalar ou ambulatorial; 

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento 

a alcoólatras e toxicômanos; 

VII - abrigo em entidade; 

VII - acolhimento institucional 

VIII - colocação em família substituta. 

VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; 

IX - colocação em família substituta (BRASIL, ECA, 2016, 71). 

São medidas aplicadas pela autoridade competente a crianças e adolescentes que 

tiverem seus direitos fundamentais violados ou ameaçados, ou seja, quando se encontrarem 

em situação de risco pessoal ou social na forma do disposto no art. 98, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente: 



10 

 

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre 

que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta (ECA, 1998, p. 71) 

Portanto, o referido Estatuto deixa claro o marco protetivo para as pessoas 

(crianças e adolescentes) compreendidas como indivíduos em desenvolvimento e que devem 

ser acompanhados e protegidos pela família, sociedade e Estado. O ECA estabelece, ainda, 

formas de proteção social nas situações em que os direitos das crianças e adolescentes estão 

sendo violados, responsabilizando os envolvidos e, nos casos de verificação de práticas de ato 

infracional, considerando a especificidade e individualidade de cada caso, aplica as medidas 

socioeducativas que vão de uma advertência até a restrição de liberdade, conforme a 

gravidade do ato cometido. “O Estatuto da Criança e do Adolescente construiu um novo 

modelo de responsabilização do adolescente em conflito com a Lei” (SARAIVA, 2005, p. 

89). 

Desta forma, quando um menor pratica um ato delituoso, o mesmo não responde 

penalmente, todavia deverá cumprir medidas socioeducativas, que o compromete a responder 

pelo ato praticado, porém sempre com intuito educativo e ressocializador, respeitando o nível 

de complexidade do ato e a realidade do próprio menor.  

O Código Penal brasileiro, antes mesmo do Estatuto, já trazia o entendimento de 

serem os menores plenamente inimputáveis e ficando a Legislação especial com a 

responsabilidade de normatizar o assunto. Em seu art. 27, o Código Penal estabelece que “Os 

menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas 

estabelecidas na legislação especial.” (BRASIL, CP, 2016). 

O referido artigo deu ensejo à criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

que trata da situação desses menores, construindo um sistema de proteção integral. Quando 

um adolescente comete um ato infracional deverá, conforme a gravidade do ato, participar de 

uma medida socioeducativa, sendo incluído em processos socioeducativos que contribuam 

para a sua reinserção no convívio social. 

Adultos não incorrem em ato infracional, assim como menores não incorrem em 

crime, sendo que essa concepção deve ser sempre considerada ao analisar a situação de um 

menor frente ao cometimento de ato ilícito. “Para o ECA somente os adolescentes são autores 

de atos infracionais, ou seja, ao maior de 12 e menor de 18 anos, idade onde termina a 

inimputabilidade” (D’ANDREA, 2005, p. 85-86).  
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Um relevante ponto a ser discutido é o fato de quais razões poderiam levar os 

jovens a cometerem delitos de forma tão precoce nos dias de hoje, uma vez que tanto a 

Constituição quanto a Legislação aplicada ao jovem preveem responsabilidades e deveres no 

amparo da infância e adolescência protegida responsabilizando a família, a sociedade e o 

Estado (SHECAIRA, 2008). 

 Sabe-se que são inúmeras as teorias que tentam explicar as razões que levam os 

jovens a praticar delitos, principalmente pela fase de crescimento e transformação que vive o 

adolescente, não é por menos que surgiu uma legislação própria, que disciplinou os assuntos 

relacionados a pessoas com idade de transição a fase adulta. Sendo assim, o principal objetivo 

é tentar estabelecer um parâmetro que possa justificar a aplicação de medidas específicas a 

cada caso de infração cometida pelos jovens, a fim de debater sua aplicação e eficácia 

(SHECAIRA, 2008). 

Para D’Andrea (2005), é difícil estabelecer uma motivação para que os 

adolescentes cometam atos infracionais, já que inúmeros fatores legados a sociedade e família 

podem contribui para essa conduta. “Falar sobre o adolescente infrator, é entrar num 

movediço terreno de opiniões que dificilmente se encontram, coincidindo apenas em um 

ponto: nenhuma mostra solução satisfatoriamente exequível” (D’ANDREA, 2005, p. 85). 

Conforme relata Shecaira, (2008), os adolescentes vivem em um influxo muito 

grande de colegas e amigos nesta fase, existindo uma forte tendência em rejeitar valores 

sociais institucionalizados pelo mundo adulto e, assim, esta união criada entre si leva os 

jovens a cultivarem seus próprios valores e padrões de existência, sem que compreendam que 

são falhos. 

Por outro lado, esta associação pode levar os jovens a pratica de delitos, 

envolvimento com gangues e brigas como demonstração de virilidade, consideradas condutas 

que expressam comportamento experimental e transitório para a fase adulta. Insta destacar, 

porém, que essas ações antissociais típicas de jovens não significam que estes venham trazer 

uma raiz de criminalidade quando adultos, nem que sua conduta represente uma passagem 

para uma criminalidade mais violenta (SHECAIRA, 2008). 

Respeitando a argumentação citada pelo autor, nota-se na atualidade que jovens 

que se envolvem na criminalidade, em grande parte, perdem suas vidas antes ou logo que 

atinge sua fase adulta, o que representa que poucos se recuperam antes de atingir sua 

maioridade e quando atingem tendem a permanecer na marginalidade. O que logo representa 

uma falha nas primeiras medidas tomadas e aplicadas em relação ao jovem infrator 

(SHECAIRA, 2008). 
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Muitos dos delitos praticados são violentos por si só, uma vez que estão 

relacionados às drogas, aos crimes contra vida, contra o patrimônio com grave ameaça, etc. 

Estudiosos apontam os vetores socioeconômicos para referidas manifestações criminosas mais 

violentas, no entanto, como explicar a inserção de jovens de classes mais afortunadas 

envolvidos com crimes de tal natureza. É praticamente impossível encontrar uma relação 

absoluta entre causa e efeito para identificar a criminalidade juvenil, todavia, como forma de 

explicar a criminalidade juvenil da criminalidade adulta, adotaram-se aqui os níveis de 

explicação utilizados por Shecaira, (2008) que se dividem entre dois planos, quais sejam, 

microssociológico e macrossociológico. 

No primeiro deles, a análise parte da interação entre grupos e indivíduos, suas 

relações com outros jovens ainda que delinquentes, o papel de instituições como escolas, 

igrejas, família e a segurança pública, enquanto que no segundo, o estudo volta-se aos 

sistemas sociais, culturais, desigualdade social e oportunidades e a participação das 

instituições públicas (SHECAIRA, 2008). 

Nos dizeres do autor muitos jovens ao entrarem para um grupo ou gangue, decorre 

da vontade de se aventurar e do prazer no envolvimento delituoso. Ao furtar, agredir, praticar 

atos de vandalismo envolve uma excitação muito comum na idade de amadurecimento e 

decorre do interesse de autoafirmação entre seus pares. Em outros casos são levados ao 

envolvimento criminal por inexistirem projetos de vida fora da criminalidade, uma vez que a 

sua convivência em grupo facilita ganhos concretos que não obteria por meios lícitos, 

principalmente jovens da periferia, aproveitam-se dessa força individual quando em grupo, 

para alcançarem seus ganhos por meio da violência (SHECAIRA, 2008). 

A participação da família também se insere no plano micro sociológico, 

considerada um dos principais vetores de criminalidade juvenil. Devido a sua organização, 

origem comum é destinada a transmitir valores morais e pessoais, exerce bastante influência 

na transmissão dos padrões de conduta, sendo crucial para formação da personalidade, assim 

origens da conduta violenta muitas vezes advêm da infância. Da mesma forma os recursos 

propiciados na organização familiar influenciam nas habilidades infantis refletindo 

posteriormente em um bom desempenho escolar e consequentemente um ingresso no mercado 

de trabalho. O tamanho da família revela seu grau de importância, bem como o envolvimento 

de um irmão mais velho na criminalidade pode trazer influências. Enfim, a desorganização 

familiar, brigas, agressões, etc., também podem ser considerados vetores familiares 

(SHECAIRA, 2008). 
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De acordo com Albergaria (1991 apud LIBERATI, 2008, p. 21), “o menor posto 

dora de seu meio social não sobreviverá ou realizará sua vocação pessoal de crescer”. Neste 

diapasão, compreende-se que o jovem, ao ser afastado de seu núcleo familiar e grupo social, 

muitas vezes não consegue adaptar-se, sente-se isolado e à margem da sociedade que deveria 

recebê-lo e apoiá-lo. O autor complementa essa afirmação destacando que “o efeito do 

malogro da integração social do menor frustra o destino do menor e afeta o futuro de uma 

geração” (LIBERATI, 2008, p. 21). 

Dentro de um processo socializador, a escola ganha relevante destaque, uma vez 

que não só prepara o aluno para o trabalho, como também complementa esse processo, 

preparando-lhe para a vida. Estudos demonstram que a evasão escolar tem conexão com a 

delinquência e, ainda, que muitas gangues originam-se tanto de defeito na escolarização 

influenciada pelo tamanho da escola, corpo de professores e recursos disponíveis quanto de 

problemas oriundos no seio da família (D’ANDREA, 2005, p. 85). 

Outro vetor destacado é a comunicação de massa que tem importante papel na 

formação dos valores da sociedade, com seus programas persuasivos e envolventes de 

matérias jornalísticas sobre violência, filmes e outros programas que influenciam no campo da 

criminalidade juvenil. Tudo isso é porque devido à personalidade ainda em formação e mais 

maleável são facilmente influenciadas pelo meio em razão da larga exposição de violência. Os 

meios de comunicação participam do processo de socialização do indivíduo, pois transmitem 

uma imagem codificada do mundo e altera o conteúdo e o significado da realidade 

(SHECAIRA, 2008). 

Conclui-se que crianças e adolescente que passem por situações como as 

analisadas estão mais suscetíveis e há maior probabilidade de cometerem delitos, seja em 

função de lares e relações fragilizadas, sentimentos de incapacidade, baixo rendimento na 

escola e vulneráveis a influências dos meios de comunicação do que aquelas de melhor 

rendimento acadêmico e bem integradas no meio familiar e escolar, entre tantos outros 

motivos que se poderia discorrer (SHECAIRA, 2008). 

No plano macrossociológico traz algumas teorias que ajudam a explicar a 

delinquência dos jovens, a primeira delas defende que a ação delinquências surge quando o 

vínculo com a sociedade é frágil ou interrompido. Continua o autor que se existir uma 

socialização eficaz ou um vínculo social do indivíduo com outros indivíduos e instituições 

sociais isso impedirá que uma pessoa cometa ações desviantes. 

Quando um sujeito viola uma norma, ele age contrariamente aos desejos e 

expectativas das outras pessoas e, dessa forma, se este mesmo sujeito venha a violar a norma 
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sem se preocupar com que os outros pensam, sendo insensível a opinião alheia, a norma não 

conseguirá estabelecer qualquer vínculo de controle. Tudo isso significa dizer que se o 

adolescente não tiver um vínculo de afeto entre ele e seus genitores, professores e amigos, 

pessoas que atuam com forte mecanismo de bloqueio contra delinquência, ele poderá cometer 

atos infracionais mais facilmente (SHECAIRA, 2008). 

A ocupação do adolescente com atividades produtivas é um ótimo caminho para a 

formação e desenvolvimento de potencialidades, com o intuito de impedir ou reduzir os riscos 

do jovem se aventurar na criminalidade, principalmente quando o mesmo tem planos para o 

futuro, dedicando seu tempo e energia para alcançar seus sonhos. 

A valorização das leis é outro ponto importante, uma vez que sua consciência de 

respeito às leis reduz a probabilidade do adolescente vir a praticar um ato delituoso. O vínculo 

que se tem na fase de desenvolvimento com amigos, escolas, professores, bem como outras 

instituições formadoras de personalidade, ajudam a reproduzir a ordem instituída. 

Pois, assim se resume a ideia: não importa a classe social do adolescente, mas sim 

o vínculo social determinado pelo envolvimento e empenho que ele tem com as diferentes 

instituições sociais. Quanto mais débil for à ligação com genitores, escola, amigos, vizinhos, 

menos o sujeito acreditará no valor convencional da lei e maior será a possibilidade de vir a 

delinquir (SHECAIRA, 2008). 

Outra teoria seria o desvio social que apregoa ser a delinquência juvenil o 

resultado do conformismo do jovem com um sistema de valores culturais em conflito com 

aqueles da sociedade como um todo. Nesta linha de pensamento surge o conceito de 

subcultura consideradas desviantes, pois estas se chocam com as culturas assim entendidas 

como o conhecimento, as crenças, valores, códigos, gostos e preconceitos, que são 

tradicionais em grupos sociais e adquiridos pela participação nesses grupos. Neste contexto 

existiria uma subcultura, que seria uma cultura dentro de outra formada por grupos menores, 

daí o surgimento da subcultura delinquente que se resume em um comportamento de 

transgressão determinado por um subsistema de conhecimento, crenças e atitudes que 

possibilitam, permitem ou determinam formas de comportamentos transgressoras em certas 

situações. Assim a teoria da desviação se verifica quando uma pessoa pertence a um grupo 

cujos pensamentos sejam contrários ao dominante da sociedade. 

Em muitos casos, a delinquência pode surgir dos obstáculos encontrados pelos 

adolescentes quando estes virem a buscar seus ideais de vida, sucesso na carreira, boa 

educação e tudo mais que servir de meta e estas encontrarem qualquer impedimento 

provocado pelas estruturas sociais, serão considerados como teoria da tensão. Tal teoria é 



15 

 

originária de Robert Merton, na sua ideia o cometimento do crime decorre de uma pressão da 

estrutura cultural e suas contradições com a estrutura social, pois os objetivos culturais visam 

uma ascensão social, e uma vez que essa ascensão é impossibilitada ocorrerá uma tensão que 

terá como consequências o cometimento de um delito (SHECAIRA, 2008). 

A última teoria a ser exposta como vetor da criminalidade é chamado de 

ecológica. Os defensores desta teoria consideram que a cidade não é apenas um amontoado de 

pessoas e de convenções sociais decorrentes do agrupamento humano, mas um lugar onde 

existe estado de espírito, costumes e tradições. Daí a observação de que dependendo da área 

geográfica pode haver um maior índice de delinquência em regiões mais pobres, mais 

povoadas, industriais e habitações com várias famílias, como cortiços e favelas. 

Dentro dessa visão ecológica está associada à urbanização, organização e 

conservação das áreas de moradia como favoráveis à condutas de vandalismos e outras 

espécies de criminalidade, principalmente quanto à precariedade da falta de infraestrutura e 

ocupação desordenada que posteriormente venham a criar zonas de risco social. Tudo isso 

gera uma desigualdade na distribuição de recursos nas cidades. Os jovens são bastante 

sensíveis aos riscos criados pela segregação espacial que são decorrentes da má distribuição 

dos recursos de serviços, como hospitais, creches, praças, delegacias, clubes, etc. Por fim toda 

essa problemática e desigualdade cria uma revolta contra uma inexistência instrumental 

estatal que não é oferecida aos jovens e os levam a um cotidiano sem opções de diversão e 

equipamentos socioculturais propiciando a intolerância e o julgamento desses jovens, que são 

associados à ideia de violência e delinquência (SHECAIRA, 2008). 

No que se refere ao ato infracional, bem como às questões e fatos ligados à sua 

ocorrência, Saraiva (2005, p. 85) destaca que “[...] a discussão da questão infracional na 

adolescência está mal focada, com, muitas vezes, desconhecimento de causa”. Não existe uma 

fator básico associado ao cometimento de todos os atos infracionais, mas diversos fatores que 

podem incidir, influenciar os jovens e incentivar sua ocorrência, dependendo da realidade em 

que vive o próprio indivíduo (SARAIVA, 2005). 

Todos esses fatores explicitados não trazem uma absoluta certeza dos motivos que 

levam os jovens ao cometimento de delitos, se é deste ou daquele fator, mas servem de guia 

que possa apontar fatores que venham a prevenir a criminalidade. O principal objetivo foi 

expor algumas situações que pudessem contribuir para a prática de atos infracionais e a partir 

disso buscar uma direção de estudo e planejamento para melhor aplicar uma medida que sirva 

de prevenção, com maior eficácia em relação a uma possível incidência ou reincidência, 

conforme o caso, ao menor infrator. 
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3 AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E SUA EFETIVIDADE 

As medidas socioeducativas em meio aberto são aquelas não privativas de 

liberdade: a advertência, a obrigação de reparação do dano, a prestação de serviços à 

comunidade, e a liberdade assistida. 

Sendo que tais medidas estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

sua aplicabilidade deve sempre ser observada pelo ordenamento legal. 

3.1. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

Os incansáveis debates sobre a política de proteção e defesa dos direitos do 

adolescente, em cumprimento de medida socioeducativa, têm se concentrado em discussões 

que retratam a grande necessidade de proporcionar a efetiva aplicação das medidas 

socioeducativas, em meio aberto. Em contraponto ao processo de desmistificação da 

impunidade dos adolescentes que praticam atos infracionais, há a necessidade de 

disseminação nos meios de comunicação, bem como, entre os operadores do sistema 

socioeducativo. 

Segundo Volpi (1999, p. 20), as medidas socioeducativas devem ser aplicadas 

levando-se em consideração “[...] as características da infração, circunstância sociofamiliar e 

disponibilidade de programas e serviços em nível municipal, regional e estadual”. Para o 

autor, as medidas devem apresentar natureza coercitiva, porém, devem ser prioritariamente 

educacionais e ressocializadoras.   

D’Andrea (2005) explica que o menor infrator não poderá ser penalmente 

responsabilizado por sua conduta, considerando-se que ainda não apresenta o 

desenvolvimento e o amadurecimento psicológico necessário para a total compreensão de 

seus atos e dos resultados deles advindos. “O que acontecerá é que o adolescente, como 

inimputável, não será penalizado, mas submetido às medidas chamadas socioeducativas, e os 

menores às chamadas medidas de proteção” (D’ANDREA, 2005, p. 86). 

O aperfeiçoamento no sistema de atendimento personalizado, individual e grupal 

dos adolescentes, a interlocução dos espaços comunitários e institucionais, e demais setores 

envolvidos como: justiça, educação, segurança pública, saúde, assistência social, cultura, 

lazer, esporte e organizações não governamentais, os quais são base do sistema 

socioeducativo precisa ser concretizado. 
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Inicialmente é importante caracterizar o que são as medidas socioeducativas em 

meio aberto para em seguida articulá-las aos avanços do SINASE – Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo. Segundo o ECA, o adolescente que recebe medida 

socioeducativa em meio aberto, seja ela de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) ou de 

Liberdade Assistida (LA), previstas nos arts 112, 117,118 e 119, deverá ser acompanhado em 

seu processo de formação e educação por pessoa capacitada designada pelo Poder Judiciário, 

através do Juizado da Infância e Juventude, onde não existem os programas específicos para 

esse público, ou para os órgãos executores das medidas socioeducativas em meio aberto, nos 

municípios (BRASIL, ECA, 2016).  

De forma específica, a medida de PSC consiste na realização de práticas gratuitas 

de interesse geral, por período que não ultrapasse seis meses. As atividades devem ser 

atribuídas conforme as aptidões dos adolescentes, devendo ser cumpridas em jornada máxima 

de oito horas semanais aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não 

prejudicar a frequência à escola ou jornada de trabalho (FERNANDES, 2002).  

A medida de LA estabelece prazo mínimo de seis meses, podendo ser prorrogada, 

revogada ou substituída por outra medida em qualquer tempo, ouvindo o orientador designado 

pela autoridade judiciária competente, o coordenador ou os técnicos do programa de execução 

das medidas, o Ministério Público e o Defensor Público (§ 2º do art. 118). Os adolescentes 

inseridos em tal medida deverão contar com o atendimento de equipe técnica interdisciplinar 

para acompanhamento em todo período de cumprimento da medida. 

Para Fernandes (2002, p. 96), a jurisprudência do país esclarece que a medida de 

LA deverá ser aplicada em casos no quais os adolescentes cometeram atos infracionais de 

elevada gravidade, de modo que se torna evidente a necessidade de acompanhamento por uma 

equipe especializada. “O infrator colocado em regime de liberdade assistida, carece mais que 

uma singela admoestação verbal, todavia, deve ser mantido no seio familiar, sem necessidade 

de recolhimento à unidade semiaberta ou fechada”. 

Para a composição do quadro de pessoal do atendimento socioeducativo nas 

entidades e/ou programas, deve-se considerar que a perspectiva educativa pressupõe qualquer 

ação ou relação estabelecida. Nesse sentido, não poderá haver uma utilização de profissionais 

de forma aleatória, eles precisam ser selecionados de acordo com suas habilidades e sua 

capacidade de auxiliar esses jovens no processo de alteração de suas condutas delituosas, bem 

como em sua ressocialização (D’ANDREA, 2005).  

A medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade deve ser 

considerada como prestação de serviços de relevância comunitária pelo adolescente, buscando 
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uma ação pedagógica que privilegie a descoberta de novas potencialidades direcionando 

construtivamente seu futuro. Não é qualquer atividade que se enquadra como serviços à 

comunidade, apenas aquelas capazes de proporcionar-lhe desenvolvimento pessoal (SINASE, 

2006). 

A medida socioeducativa de liberdade assistida, segundo o SINASE, destaca que 

o cumprimento em meio aberto da medida socioeducativa de liberdade assistida tem como 

objetivo estabelecer um processo de acompanhamento, auxílio e orientação ao adolescente. 

Sua intervenção e ação socioeducativa deve estar estruturada com ênfase na vida social do 

adolescente (família, escola, trabalho, profissionalização e comunidade) possibilitando, assim, 

o estabelecimento de relações positivas, base de sustentação do processo de inclusão social 

(SINASE, 2006). 

O SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, se constitui em 

um grande norte organizador das medidas socioeducativas para todos os municípios 

brasileiros. Em comemoração aos 16 anos da publicação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República e o 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente apresentaram o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, uma construção coletiva que envolveu 

ao longo dos últimos anos diversas áreas de governo, representantes de entidades e 

especialistas na área, além de uma série de debates protagonizados por operadores do Sistema 

de Garantia de Direitos em encontros regionais que cobriram todo o país (SINASE, 2006). 

O processo democrático e estratégico de construção do SINASE concentrou-se 

especialmente num tema que tem mobilizado a opinião pública, a mídia e diversos segmentos 

da sociedade brasileira: o que deve ser feito no enfrentamento de situações de violências que 

envolvem adolescentes enquanto autores de ato infracional ou vítimas de violação de direitos 

no cumprimento de medidas socioeducativas. A necessidade de intensa articulação entre os 

níveis de governo e da corresponsabilidade da família, da sociedade e do Estado demanda a 

construção de um amplo pacto social em torno do SINASE (SINASE, 2006). 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, 

responsável por deliberar sobre a política de atenção à infância e à adolescência, pautado 

sempre no princípio da democracia participativa, tem buscado cumprir seu papel 

normatizador e articulador, ampliando os debates e sua agenda para envolver efetiva e 

diretamente os demais atores do Sistema de Garantia dos Direitos. 

Tendo como premissa básica a necessidade de se constituir parâmetros mais 

objetivos e procedimentos mais justos, o SINASE reafirma a diretriz do Estatuto sobre a 
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natureza pedagógica da medida socioeducativa. Para tanto, este sistema tem como 14 

plataformas inspiradoras os acordos internacionais sobre direitos humanos, dos quais o Brasil 

é signatário, em especial na área dos direitos da criança e do adolescente (SINASE, 2006). 

Igualmente, priorizaram-se as medidas em meio aberto (prestação de serviço à 

comunidade e liberdade assistida) em detrimento das restritivas de liberdade (semiliberdade e 

internação em estabelecimento educacional, haja vista que estas somente devem ser aplicadas 

em caráter de excepcionalidade e brevidade). Trata-se de estratégia que busca reverter à 

tendência crescente de internação dos adolescentes bem como confrontar a sua eficácia 

invertida, uma vez que se tem constatado que a elevação do rigor das medidas não tem 

melhorado substancialmente a inclusão social dos egressos do sistema socioeducativo 

(SINASE, 2006). 

Por um lado, priorizou-se a municipalização dos programas de meio aberto, 

mediante a articulação de políticas intersetoriais em nível local, bem como a constituição de 

redes de apoio nas comunidades. Por outro lado, a regionalização dos programas de privação 

de liberdade é de grande valia no que tange o intuito de garantir o direito à convivência 

familiar e comunitária dos adolescentes internos, bem como as especificidades culturais 

(SINASE, 2006). 

O SINASE, enquanto sistema integrado, articula os três níveis de governo para o 

desenvolvimento desses programas de atendimento, considerando a intersetorialidade e a 

corresponsabilidade da família, comunidade e Estado. Esse mesmo sistema estabelece, ainda, 

as competências e responsabilidades dos conselhos de direitos da criança e do adolescente, 

que devem sempre fundamentar suas decisões em diagnósticos e em diálogo direto com os 

demais integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, tais como o Poder Judiciário, o 

Ministério Público e os órgãos governamentais do poder executivo (SINASE, 2006). 

O monitoramento e avaliação do SINASE são ações que compõem um conjunto 

de ações de caráter político estratégico que visa introduzir parâmetros para as entidades e/ou 

programas de atendimento socioeducativo que executam o atendimento inicial, a internação 

provisória e as medidas socioeducativas, bem como produzir informações para sua melhoria e 

a publicação dos dados em âmbito nacional (SINASE, 2006). 

As modalidades de avaliação contemplam estratégias de controle de dados sobre o 

fluxo do atendimento de adolescentes e sobre a rede de estabelecimentos a partir dos dados do 

SIPIA/INFOINFRA, do monitoramento e a avaliação da qualidade dos programas de 

atendimento socioeducativo, da realização de estudos de casos como fonte de aprofundamento 

teórico das práticas e da avaliação de custos dos programas. 
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Conforme estabelecido pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – 

SINASE, sua efetiva realização necessitará de: 

1) Estrutura adequada e organizada com recursos humanos especializados e 

exclusivos para a realização e gerenciamento de estudos e pesquisas necessários para 

o monitoramento e avaliação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo; 

2) Adesão à proposta de monitoramento e avaliação como condição 

fundamental para a garantia de fidedignidade das informações e para a utilização 

pedagógica dos dados gerados na alteração da qualidade dos programas de 

atendimento socioeducativo; 

3) Definição clara dos responsáveis pelas respostas e tomadas de decisões de 

mudança em cada nível de ação; 

4) Capacitação de agentes e operadores bem como a garantia da provisão de 

recursos para sua implementação nos órgãos geradores de informação; e 

5) Sistema de políticas e programas articulado e pactuado em âmbito nacional, 

respeitadas as peculiaridades regionais e locais (SINASE, 2006, p. 77). 

É imprescindível a composição de um corpo técnico que tenha conhecimento 

específico na área de atuação profissional e, sobretudo, conhecimento teórico-prático em 

relação à especificidade do trabalho a ser desenvolvido. Assim, os programas socioeducativos 

devem contar com uma equipe multiprofissional com perfil capaz de acolher e acompanhar os 

adolescentes e suas famílias em suas demandas, bem como atender os funcionários, com 

habilidade de acessar a rede de atendimento pública e comunitária para atender casos de 

violação, promoção e garantia de direitos (FERNANDES, 2002). 

É importante, nas diferentes áreas, o complemento no atendimento integral dos 

adolescentes. A psicologia, a terapia ocupacional, o serviço social, a pedagogia, a 

antropologia, a sociologia, a filosofia e outras áreas afins devem ser aplicadas de forma 

conjunta, para que possam agregar conhecimento no campo do atendimento das medidas 

socioeducativas (FERNANDES, 2002). 

Para compor a equipe técnica de saúde, a Portaria Interministerial nº 340 de 14 de 

julho de 2004, que estabelece diretrizes de implementação à saúde do adolescente em conflito 

com a lei em regime de internação e internação provisória, recomenda como equipe 

profissional mínima a presença de médico, enfermeiro, cirurgião dentista, psicólogo, 

assistente social, terapeuta ocupacional, auxiliar de enfermagem e auxiliar de consultório 

dentário a fim de garantir os cuidados de atenção à saúde do adolescente. Nos casos em que o 

menor cumpre medida socioeducativa em meio aberto, as equipes devem ser acessadas dentro 

da perspectiva da incompletude institucional (BRASIL, Portaria n. 340, 2016). 

Os programas de atendimento socioeducativo deverão facilitar o acesso e oferecer 

– assessorados ou dirigidos pelo corpo técnico – atendimento psicossocial individual e com 

frequência regular, atendimento grupal, atendimento familiar, atividades de restabelecimento 
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e manutenção dos vínculos familiares, acesso à assistência jurídica ao adolescente e sua 

família garantindo os Direitos junto ao acompanhamento opcional para egressos da internação 

(SINASE, 2006). 

Em Santa Catarina, buscando-se uma nova perspectiva, vislumbrou-se um 

alinhamento embasado na lei vigente. O Departamento de Administração Socioeducativa 

(DEASE) elaborou e publicou no ano de 2013 as Normas Complementares, documento que 

visa proporcionar referências de metodologia e ações para a execução das medidas 

socioeducativas de restrição e privação de liberdade no Estado e Santa Catarina. 

A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC/SC), por meio do 

Departamento de Administração Socioeducativa (DEASE), tem a responsabilidade sobre a 

supervisão, monitoramento e administração das unidades socioeducativas do Estado. A Sede 

localiza-se em Florianópolis e suas unidades estão distribuídas em Centros de Atendimentos 

Socioeducativos (CASE) Regionais; Centros de Atendimento Socioeducativo Provisório 

(CASEP), Plantão de Atendimento Inicial, Programas de Semiliberdade (CSL) e Centro de 

Internação Feminino (CIF). 

 

3.2. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO 

MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ 

 

O adolescente que pratica atos infracionais é responsabilizado, por determinação 

judicial, a cumprir medidas socioeducativas, previstas para contribuir, de maneira pedagógica, 

para aproximação e compreensão da dinâmica de vida, contexto familiar e comunitário que 

envolve os adolescentes, acompanhamento e acesso aos direitos, sempre com o intuito de 

provocar mudanças de valores pessoais e sociais dos adolescentes, como forma de alcançar 

um novo sentido e projeção para suas vidas. 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as medidas 

socioeducativas podem acontecer em liberdade, em meio aberto, ou com privação de 

liberdade, sob internação. As medidas que são encaminhadas pelo judiciário para 

cumprimento em meio aberto são de responsabilidade do Poder Executivo local através da 

proteção social especial de média complexidade, realizada pela Política de Assistência Social 

nos serviços sob a coordenação do CREAS - Centro de Referência de Assistência Social. 

Segundo documentos orientadores do Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome – MDS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
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(CREAS) oferece o serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). 

Sua finalidade é prover atenção socioassistencial e acompanhamento a 

adolescentes e jovens encaminhados pela Vara de Infância e Juventude ou, na ausência desta, 

pela Vara Civil correspondente ou Juiz Singular. Também cabe ao CREAS fazer o 

acompanhamento do adolescente, contribuindo no trabalho de responsabilização do ato 

infracional praticado. 

O Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto possui interface com o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, devendo, assim, compor o 

Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo. O Plano tem como objetivo organizar a 

rede de atendimento socioeducativo e aprimorar e monitorar a atuação dos responsáveis pelo 

atendimento a adolescentes em conflito com a lei. 

A Liberdade Assistida possibilita um acompanhamento orientado que possibilita a 

aproximação e manutenção das relações familiares e comunitárias e a Prestação de Serviços à 

Comunidade permite a realização de atividades junto a entidades assistenciais, hospitais, 

escolas ou outros estabelecimentos, bem como em programas comunitários governamentais. 

O acompanhamento é realizado de forma sistemática e informado por meio de relatórios à 

Justiça. O juiz determina a continuidade ou o fim da medida aplicada.  

Em caso de descumprimento, o juiz pode determinar inclusive a privação de 

liberdade. O acompanhamento ao adolescente é estabelecido de acordo com os prazos legais: 

no mínimo seis meses para a medida de Liberdade Assistida e inferior a seis meses para a 

medida de Prestação de Serviços à Comunidade. 

Na sua operacionalização é necessária a elaboração do Plano Individual de 

Atendimento (PIA) com a participação do adolescente e de sua família, devendo conter os 

objetivos e metas a serem alcançados durante o cumprimento da medida, perspectivas de vida 

futura, dentre outros aspectos a serem clarificados. 

O acompanhamento social ao adolescente deve ser realizado de forma sistemática, 

com frequência mínima semanal que garanta o acompanhamento contínuo e possibilite o 

desenvolvimento do PIA. No acompanhamento da medida de Prestação de Serviços à 

Comunidade o serviço deverá identificar no município os locais para a prestação de serviços, 

a exemplo de: entidades sociais, programas comunitários, hospitais, escolas e outros serviços 

governamentais.  

A prestação dos serviços deverá se configurar em tarefas gratuitas e de interesse 

geral, com jornada máxima de oito horas semanais, sem prejuízo da escola ou do trabalho, no 
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caso de adolescentes maiores de 16 anos ou na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. A 

inserção do adolescente em qualquer dessas alternativas deve ser compatível com suas 

aptidões e favorecedora de seu desenvolvimento pessoal e social. Para dinamização do 

trabalho relativo às medidas socioeducativas, o Centro de Referência de Assistência Social 

conta com a definição legal de equipes multidisciplinares que possuem a responsabilidade de 

dinamizar as ações de forma permanente e processual.  

 O Trabalho social essencial se constitui em: acolhida; escuta; estudo social; 

diagnóstico socioeconômico; referência e contra referências; encaminhamentos para a rede de 

serviços locais governamentais e não governamentais; articulação interinstitucional com as 

instituições sociais e com os órgãos do sistema de garantia de direitos; produção de 

orientações técnicas e materiais informativos; monitoramento e avaliação do serviço; 

construção de plano individual e familiar de atendimento, considerando as especificidades da 

adolescência; orientação sociofamiliar; acesso a dados e histórico pessoal do adolescente; 

estímulo ao convívio familiar, grupal e social através de atividades individuais e grupais; 

desenvolvimento e inclusão dos adolescentes em projetos sociais; elaboração de relatórios 

e/ou prontuários; estreitamento de relações e trabalho integrado com o judiciário e demais 

órgãos e instituições no município. 

Em Araranguá está sendo elaborado o Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo, coordenado pela Secretaria de Assistência Social e Habilitação, em conjunto 

com as Secretarias da Saúde, Educação, Conselho Tutelar, Defensoria Pública. Atualmente 

não existe um plano elaborado e os serviços são dinamizados cada qual em suas estruturas e 

instituições específicas. 

A operacionalização das medidas socioeducativas é exercida pelo Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social – CREAS, tendo como finalidade prover 

atenção socioassistencial e o acompanhamento aos adolescentes e jovens no cumprimento de 

medidas socioeducativas em meio aberto, de Liberdade Assistida e/ou Prestação de Serviços à 

Comunidade, determinadas judicialmente. O serviço deve contribuir para o acesso aos direitos 

e a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. 

Esse serviço está vinculado ao CREAS e mantém relação direta com a equipe 

técnica deste Centro, que opera a referência e a contrarreferência com a rede de serviços 

socioassistenciais da proteção social básica e especial e com o Poder Judiciário, Ministério 

Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, outras Organizações de Defesa de Direitos 

e demais políticas públicas, no intuito de estruturar uma rede efetiva de proteção social. 
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Seu objetivo é oferecer acompanhamento social, orientar e encaminhar o 

adolescente durante o cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida e/ou de 

Prestação de Serviços à Comunidade. O CREAS, dentro do SUAS, define suas competências 

voltadas para a oferta e referenciamento dos serviços especializados de caráter continuado 

para famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos, 

conforme estabelece a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.  

O trabalho social especializado ofertado pelo CREAS exige que a equipe 

profissional seja interdisciplinar, contando com profissionais de nível superior e médio, 

habilitados e com capacidade técnica para o desenvolvimento de suas funções. Para os 

municípios de possuem a estrutura do CREAS é necessário manter, pelo menos, uma equipe 

de referência contando com um assistente social, um psicólogo e um advogado. Implica, 

ainda, em maior domínio teórico-metodológico por parte da equipe, intencionalidade e 

trabalho sistemático e permanente no acompanhamento a famílias/indivíduos em situação de 

risco pessoal e social, por violação de direitos nas situações atendidas. 

A oferta de trabalho social nos CREAS pressupõe a utilização de diversas 

metodologias e técnicas necessárias para operacionalizar o acompanhamento especializado. 

Requer, ainda, a construção de vínculos de referência e confiança do usuário com a unidade e 

os profissionais da equipe, além de postura acolhedora destes, pautada na ética e no respeito à 

autonomia e à dignidade dos sujeitos. Nesse contexto, a escuta qualificada em relação às 

situações e sofrimentos vivenciados pelos usuários torna-se fundamental para o alcance de 

bons resultados e para a viabilização do acesso a direitos. 

O vínculo de trabalho dos profissionais, decorrente da aprovação em concurso 

público, garante a oferta contínua e ininterrupta dos serviços, fortalece o papel dos 

trabalhadores na relação com os usuários, consolida a equipe como referência no território e 

favorece a construção de vínculo de confiabilidade. 

A operacionalização dos serviços no CREAS, em especial as medidas 

socioeducativas, precisa estar em sintonia no processo de articulação e construção de 

metodologias de trabalho entre equipe especializada e outras instituições e órgãos de defesa 

de direito. Destaca-se alguns órgãos de defesa de direitos que, em razão de sua finalidade e 

competência, compõem a rede de articulação do CREAS, quais sejam: o Poder Judiciário; o 

Ministério Público; o Conselho Tutelar; o Conselho de Direitos e os serviços públicos 

governamentais e não governamentais. 

A coerência entre as conquistas legais e sua operacionalização no campo dos 

direitos sociais tem nos conselhos o espaço para o acompanhamento e controle social. 
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4 CONCLUSÃO 

Destaca-se o conceito e a previsão legal da prática de crime ou contravenção penal 

que, quando praticados por menores, passam a ser chamados tão somente de ato infracional, 

sendo regidos pela Lei n. 8.069 de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. A referida 

Lei prevê direitos e deveres assegurados a pessoas que, por força de lei, são inimputáveis. 

Apesar das diversas formas de tentativa de melhorar os sistemas e práticas nessa área, ainda 

não avançamos na qualificação e efetividade dos processos. 

A medida socioeducativa não pode ser considerada e executada apenas em seu 

aspecto punitivo-retributivo, sob o risco de perder seu caráter socioeducativo. Deve essa 

medida, sobretudo, estar alicerçada na interdisciplinaridade, no atendimento multiprofissional, 

que garantirá intervenções de ordem pedagógica, social, comunitária. Com isso, mais do que 

punir o jovem, a intenção é alterar sua conduta e levá-lo a compreender que deve mudar sua 

conduta para o futuro. 

Para tanto, o que se pode observar com clareza é que grande parte dos 

adolescentes que se submetem às diversas medidas socioeducativas previstas na legislação 

não têm tido êxito em sua batalha pessoal de reconhecimento de falhas em sua conduta, 

tampouco no caminho para a ressocialização. A fragilidade e descompromisso na efetivação 

do sistema – SINASE nos municípios e Estados, o pouco comprometimento dos gestores 

públicos em dispor das equipes de referência, o frágil investimento em capacitação destas 

equipes, a falta de garantia de espaços, equipamentos e serviços que tenham a preocupação de 

interagir com a dinâmica de vida dos adolescentes, são condições que desafiam a realidade e 

todos os órgãos envolvidos. 

A Política de Assistência Social através do SUAS – Sistema Único de Assistência 

Social, afirma seus propósitos com o SINASE e pode ser a grande articuladora do sistema 

socioeducativo, envolvendo todos os atores públicos governamentais e não-governamentais 

no município para o fortalecimento do sistema de garantia de direitos e para o enfrentamento 

as questões relativas aos adolescentes no município. 

Especificamente, as medidas socioeducativas em meio aberto compõe a 

responsabilidade do município, através da Política de Assistência Social no equipamento 

social CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social e sua efetividade 

fará diferença significativa na vida das famílias e dos adolescentes trabalhados, se for 

assumido com a responsabilidade pública que lhe é atribuída pela legislação. 
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As dificuldades com que essas medidas vêm sendo executadas e fiscalizadas, 

tendo em vista, principalmente, a omissão do Estado, faz com que crianças e adolescentes 

tenham cometido atos infracionais com maior frequência e cada vez com mais gravidade. Faz-

se necessário e urgente que o Estado ocupe o seu espaço e crie políticas públicas, para evitar 

que esse jovem caia nas mãos da marginalidade. 

Esta é uma responsabilidade da federação, envolvendo a União, estados e 

municípios, porém, destaca-se que os municípios têm nas mãos uma grande responsabilidade: 

a de articular as forças políticas, sociais e comunitárias em âmbito local, de forma preventiva 

e através da intervenção direta quando da prática de atos infracionais, por meio das medidas 

socioeducativas em meio aberto e com maior afinco. 

Finalmente, é preciso investir com mais efetividade na prevenção mediante a 

implementação de políticas públicas, que sejam capazes de encaminhar nossas crianças e 

adolescentes para o caminho da verdadeira cidadania. Punir é relevante, porém, não é uma 

ação de grande valia quando não ocorre conjuntamente com um trabalho de ressocialização do 

menor. 

 

APPLICATION OF SOCIO-EDUCATIONAL MEASURES IN OPEN MID 

TO YOUNG AUTHORS OF OFFENSIVE ACT IN THE CITY OF ARARANGUÁ 

 

Abstract: This research back to the study of socio-educational measures in freedom contained 

in the Statute of Children and Adolescents and their applicability in the municipality of 

Araranguá. The study was conducted from Article 121 and following of special legislation, to 

better understand the preventive and repressive measures applied to adolescents who engage 

in illegal acts. Therefore, it is necessary to make a brief survey of the family context and 

responsibility of the state before the constitutional duty assigned, the full protection to young 

people and adolescents, if these principles are being violated, neglected, damaged, causing 

negative effects that interfere in the process of development of adolescents. The theme will 

point to the effects of socio-educational measures in freedom alleviate the problems that lead 

young people to commit illegal acts. It is necessary to differentiate the offense part listed in 

Law 8069 \ 90 with amendments to the 2009 Law 12.010 of the crimes foreseen in the 

Brazilian Penal Code. Thus, we will work this issue in order to demonstrate clearly that the 

present study has relevance for you to describe the effectiveness of educational measures in 

the current scenario and point applicability rights guarantee for the protection of adolescents 

who engage in illegal acts. 

Keywords: Teens. misdemeanors. Educational measures. 
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