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RESUMO 

 

A educação como um direito da criança e um dever do Estado foi consolidada com a 

Revolução Francesa. No Brasil, esta garantia foi tardia e, apesar dos inúmeros avanços nas 

políticas públicas dos últimos 15 anos, muitos jovens estão fora da escola. Nesse sentido, este 

estudo pretendeu discutir o perfil e o direito à educação dos jovens em situação de 

cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, particularmente as medidas de 

prestação de serviço à comunidade na cidade de Anápolis, no contexto das políticas públicas. 

Objetivou-se compreender como o direito à educação é garantido ao jovem autor de ato 

infracional em cumprimento de medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade. 

Para alcançar o que se pretendia, esta pesquisa efetivou-se por meio de pesquisa bibliográfica 

e documental, através dos dados dos prontuários de atendimento dos jovens em conflito com a 

lei, disponíveis no Centro Especializado de Referência em Assistência Social – CREAS. 

Também foram realizadas entrevistas com o juiz da infância e juventude de Anápolis; com o 

coordenador de medidas socioeducativas do CREAS e com uma orientadora de medida de 

prestação de serviço à comunidade também do CREAS, além de 10 jovens com idades entre 

14 e 19 anos, sendo uma menina e nove meninos. Concluiu-se, a partir da investigação que, 

apesar dos valorosos esforços realizados até agora, é preciso uma reformulação das práticas 

de socioeducação em meio aberto e seu respectivo plano de atendimento, principalmente no 

que se refere à intersetorialidade das políticas públicas. 

 

Palavras-Chave: Direitos Humanos; Juventude; Educação; Ato infracional; Medida 

Socioeducativa. 

 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The education, as the child’s right and the responsibility of the State was consolidated by the 

French Revolution. In Brazil, this was guaranteed later, and although there have been 

improvements in the public policies in the last fifteen years, many youngsters do not go to 

school. In this way, this study intended to discuss the profile and the right to education of 

youngsters who have been sentenced to correctional measures without freedom restraint, 

mainly the measures of social service in the city of Anápolis, in the context of public policies.  

We aimed to understand how the right to education is guaranteed to the youngster who has 

committed an offence and is sentenced to community service. In order to fulfill what was 

intended, we carried out  bibliographical and documental research, taking into consideration 

the records of assistance of the youngsters in conflict with the law, available in the Centro 

Especializado de Referência em Assistência Social – CREAS. We also interviewed the judge 

of the Child and Youth Court of Law of Anápolis; the coordinator of correctional measures of 

CREAS; an orientator of the community service measure of CREAS and ten young people, 

one girl and nine boys. We reached the conclusion that although valuable efforts have been 

made up to now, it is necessary to reformulate the correctional practice without freedom 

restraint and its plan of attending, mainly concerning the intersectoriality of the public 

policies.  

Key-words: Human Rights; The Youth; Education; Offence; Correctional Measure 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação como um direito da criança e um dever do Estado foi consolidada 

desde a Revolução Francesa, quando a Escola Pública foi reconfigurada e à ela foram 

acrescidos os princípios da universalidade, da gratuidade, da laicidade e da obrigatoriedade. 

Deste modo, as crianças passariam a ter o Direito à Educação garantido pelo Estado. No 

Brasil, esta garantia foi tardia e, apesar dos inúmeros avanços nas políticas públicas nos 

últimos 15 anos, muitos jovens estão fora da escola. 

Nesse sentido, este estudo pretendeu discutir o “perfil” e direito à educação dos 

jovens em situação de cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, 

particularmente a medida de prestação de serviço à comunidade à luz do Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Abordou-se, de modo particular, a cidade de Anápolis no contexto das 

políticas públicas e no tratamento característico perpetuado para essa parcela da população 

cujos direitos conquistados em sua história social têm sido desafiados por diversos setores 

conservadores do país. 

Assim, objetivou-se compreender como o direito à educação é garantido ao jovem 

autor de ato infracional em cumprimento de medida socioeducativa de prestação de serviço à 

comunidade em Anápolis-GO. 

O locus desta pesquisa é uma cidade no interior do estado de Goiás, na qual nasci 

e cresci. Nela recebi a educação necessária que contribuiu no interesse por sua realidade. O 

principal interesse com a questão juvenil aflorou ainda durante a graduação, quando do 

estágio realizado em um projeto social com crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade. Infelizmente, alguns deles hoje estão em conflito com a lei.  

Outra motivação pela temática se deu a partir de 2015 quando passei a compor, 

como único membro residente no interior, o Conselho Estadual de Políticas Públicas para a 

Juventude de Goiás. Dessa forma, a realidade da juventude de Goiás me propiciou ir além da 

militância e partir para a investigação científica, cujo resultado explicito ao longo deste texto, 

que se reconhece limitado diante da complexa realidade em tela. 

Embora existam variados estudos sobre o sistema socioeducativo, eles se 

concentram, em sua maioria, nas capitais ou no meio fechado (privação de liberdade).  No 
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caso específico de Anápolis, eles são recentes e minguados. Daí acreditarmos na relevância e 

originalidade desta investigação. 

Cabe ressaltar que o processo de pesquisa perpassa numerosas vezes por estradas 

tortuosas e incertas, por vezes até penosas. Com essa pesquisa não foi diferente. Entre todos 

os percalços enfrentados, talvez o atraso para acesso aos dados públicos tenha sido o mais 

embaraçoso. Ora por inércia do poder público, ora por morosidade. Exemplo disso é que 

ainda hoje os dados referentes ao Sistema Socioeducativo em Meio Aberto em Anápolis não 

constam no SIPIA-SINASE WEB, a plataforma nacional para este fim, conforme informado 

pelo Ministério da Justiça e Cidadania. 

Para alcançar o que se pretendia, esta pesquisa percorreu os caminhos da pesquisa 

documental e bibliográfica para sua composição principal, possibilitando a compreensão da 

realidade a partir da bibliografia disponível e de dados dos prontuários de atendimento dos 

jovens em conflito com a lei, disponíveis no Centro Especializado de Referência em 

Assistência Social – CREAS, cujas medidas socioeducativas foram extintas entre os anos de 

2015 e 2016. Ao todo, foram coletadas informações de 257 prontuários de jovens que 

cumpriram Prestação de Serviço à Comunidade (104 extintas em 2015 e 153 extintas em 

2016), sendo todos tabulados e analisados no capítulo 2 desta pesquisa. Outros dados que 

serviram de sustentação e complemento foram os retirados do Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo, mas cuja metodologia de coleta e análise se diferenciou em 

parte da utilizada aqui
1
. 

Também foram realizadas em março de 2017, entrevistas com o juiz da infância e 

juventude de Anápolis, com o coordenador de medidas socioeducativas do CREAS e com 

uma orientadora de medida de prestação de serviço à comunidade também do CREAS. As 

entrevistas com os jovens em conflito com a lei foram realizadas em junho de 2017 e 

pautaram-se numa amostra de 10 jovens com idades entre 14 e 19 anos, sendo uma menina e 

nove meninos. A análise e discussão delas compõem o terceiro capítulo deste estudo. 

Referente às entrevistas com os jovens, salienta-se o impasse no recrutamento destes, visto 

que a amostra inicial pretendia um universo maior, mas o que se apresenta é o que permeou o 

campo do possível. 

 
1
 Na verdade a metodologia de coleta de dados da Secretaria de Desenvolvimento Social de Anápolis é 

desconhecida, e a análise dos dados coletados que constam no Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo 

não foram analisados por esta secretaria. 
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Pretendeu-se ainda um diálogo teórico-metodológico acerca das políticas públicas 

para o jovem em conflito com a lei na cidade de Anápolis, transitando por uma breve 

discussão sobre a educação enquanto direito humano e avançando para o direito à educação 

do jovem em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto. 

Há o entendimento de que as violações de direitos que estes jovens sofrem no seu 

período de desenvolvimento ou após o ato infracional, sobretudo manifestada na negação a 

uma educação pública, gratuita, laica e universal, entre outras coisas, pode levá-lo a 

desconstruir a noção de educação como um direito e percebê-la como obrigação dolorosa e 

punitiva, e acredita-se que isso favoreça uma inversão na escala de valores. 

Teoricamente, utilizou-se também, nessa investigação, a discussão sobre estigma 

de GOFFMAN (1988). Nesse estudo, o diálogo com GOFFMAN foi importante já que 

discute as relações entre estigma e desvio, desvios e comportamentos desviantes, alinhamento 

grupal e identidade do eu. 

Para melhor organização das ideias, foram construídos três capítulos assim 

distribuídos: 

No primeiro capítulo, foi abordado o percurso histórico de como a questão juvenil 

se deu em âmbito local, na realidade anapolina, para então tratar da juventude enquanto um 

direito social, que ao longo do tempo assumiu diversos sentidos e foi palco de uma dualidade 

nada linear que ora era entendia como problema social, ora como esperança de futuro a 

depender das condições históricas em curso. Utilizando uma abordagem interdisciplinar, 

percorreu-se ainda a educação como direito humano desse sujeito jovem. Ainda fruto desse 

capítulo, apresentou-se o contexto da construção dos direitos juvenis no Brasil e as medidas 

socioeducativas inseridas nesse processo. 

O segundo capítulo apresentou-se como um panorama da realidade 

socioeducativa, sobretudo do atendimento em meio aberto. Dessa forma, a coleta de dados 

nos arquivos do Centro de Referência Especializado em Assistência Social de Anápolis - 

CREAS permitiu conhecer as características hegemônicas do atendimento socioeducativo em 

meio aberto em Anápolis, visando conhecer o contexto do jovem em conflito com lei. 

No terceiro capítulo, a pesquisa lança a discussão acerca de como o plano de 

atendimento socioeducativo pode se constituir como um instrumento de garantia de direitos 

(ou não) dependendo de como é construído e executado. Apresenta ainda a percepção 

educacional do próprio jovem em conflito com a lei, através de entrevistas, construindo uma 
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discussão acerca do direito à educação desse jovem e a própria execução da medida 

socioeducativa em meio aberto como aliada na garantia de direitos. 
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CAPÍTULO 01 – JUVENTUDE E EDUCAÇÃO: UM PERCURSO 

HISTÓRICO E TEÓRICO 

 

"Temos, todos que vivemos, 

Uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. 

E a única vida que temos, é essa que é dividida 

Entre a verdadeira e a errada. 

Qual porém é a verdadeira e qual é a errada, 

Ninguém nos saberá explicar [...]" 

(Fernando Pessoa) 

 

1.1. A juventude em Anápolis: um breve histórico 

  

Anápolis é um município que foi emancipado do território de Pirenópolis em 

1907, considerada uma cidade média de aproximadamente 334.613 habitantes
2
, localizada no 

centro do Estado de Goiás. (IBGE, 2010)  

A gênese do seu surgimento se dá através de um pequeno povoado às margens do 

Ribeirão das Antas que no século XVIII era rota utilizada por tropeiros que iam em direção às 

lavras de ouro no que hoje são os municípios de Pirenópolis, Corumbá de Goiás, Silvânia e 

Goiás. O início da cidade, envolta por tradições religiosas, diz muito sobre seu 

desenvolvimento desde então. 

Com a construção de Brasília na década de 1950, a economia da cidade 

desenvolveu-se exponencialmente, pois juntamente com Goiânia era a grande fornecedora de 

mão de obra e matéria prima para a edificação da nova capital. Após a década de 1960, em 

pouco tempo adquiriu a marca de principal polo industrial do Estado de Goiás, especialmente 

com a indústria farmacêutica e é conhecida como Porto Seco do Estado de Goiás. 

 

 
2
 População do último Censo do IBGE de 2010. A população estimada para o município de Anápolis em 2016 é 

de 370.875 habitantes. 
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Figura 1 – Mapa de localização do Município de Anápolis-GO 

 

Fonte: Secretaria de Indústria e Comércio de Goiás. Adaptação: Ícaro Felipe, 2016. 

 

Anápolis, que encara um crescimento urbano e populacional elevado como 

observado na figura 02, tem atualmente mais de 360 mil habitantes. Este crescimento foi 

influenciado por um esvaziamento da zona rural que ocorreu em quase todo o país, com um 

forte fluxo migratório para a cidade, cuja localização estratégica (entre duas capitais) 

favoreceu a vinda de muitas indústrias, rodovias, ferrovia, refletindo os episódios ocorridos a 

partir de 1950 como abordados anteriormente. Para o Atlas de Desenvolvimento Humano3 

(2013), a taxa média de crescimento de Anápolis foi de 1,68% entre os anos de 2000 e 2010, e de 

2,06% entre 1991 e 2000, crescimento bem superior à média nacional para os mesmos períodos 

que foi de 1,01% e a média estadual de 1,02%. 

 

 

 
3
 Em relação aos dados estatísticos apresentados, optou-se por não realizar comparações entre as diversas fontes 

devido às metodologias distintas de produção e análise de dados. 
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Figura 2 – Evolução da população de Anápolis-GO 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

*Projeção da população.  

 

Atrelados ao desenvolvimento econômico e industrial e à consequente 

urbanização, vieram os problemas de infraestrutura e de ordem social, passando a 

experimentar as consequências do crescimento acelerado. 

 

Figura 3 – Evolução da população jovem de Anápolis-GO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
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O Diagnóstico da Situação das Crianças e Adolescentes residentes no Município 

de Anápolis, Goiás (2014)
4
 fornece algumas informações sobre os problemas decorrentes 

desse crescimento e a violação de direitos juvenis na história da cidade. Dentre as principais 

consequências do crescimento desordenado estão a degradação da qualidade de vida urbana e 

ambiental e o processo de segregação socioespacial (BRITO, 2007). A esses, acrescenta-se a 

vulnerabilidade juvenil e a consequente marginalidade. A figura 04 apresenta um registro do 

trabalho infantil em olaria do município, fato comum para o período da década de 1950, 

quando olarias passaram a se instalar na região oeste da cidade e a legislação era frágil. 

 

Figura 4 – Crianças trabalhando em olaria de Anápolis – GO 

 
Fonte: Jornal Estado de Goiás, 2016.  

 

 
4
 Cabe aqui uma consideração acerca desse documento, cuja utilização se limitou ao mínimo possível devido às 

questões de ordem organizacional. Disponível no site da prefeitura de Anápolis, o documento datado de 2014 foi 

fruto de um convênio entre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Anápolis e a 

UniEvangélica – Centro Universitário de Anápolis por meio do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, 

Tecnologia e Meio Ambiente, com o objetivo de promover um diagnóstico da situação das crianças e 

adolescentes no município de Anápolis. No entanto, o documento disponível apresenta inúmeros descuidos, bem 

como imprecisões de termos e documentos cartográficos labirínticos que comprometeram sua leitura e 

interpretação. Embora se reconheça a boa intenção do estudo e ainda que diante da ausência de outros 

documentos sistemáticos que tratem da temática, optou-se por não fazer uso demasiado de seu conteúdo, 

elegendo como a melhor opção acautelar o leitor por meio desta nota. 
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 É também a partir desse período que começa a se desenhar a legislação em torno 

da criança e do adolescente em âmbito nacional. Assim sendo, cria-se o juizado de menores 

em 1923 e, em 1927, é criado o primeiro código de menores para lidar com os “menores 

delinquentes”. Nessa categoria se enquadravam todos os jovens que não se ajustavam ao 

padrão social da época. Os abandonados e os infratores tinham lugar garantido sob o estigma 

de “menor delinquente”. Foi no sentido de disciplinar essa parcela da população que o código 

nasceu. Não havia a intenção de inserção desses jovens na sociedade e sequer políticas 

públicas de proteção. Nesse sentido,  

  

O discurso apresentava-se, com frequência, ambíguo, onde a criança precisava ser 

protegida, mas também contida, a fim de que não causasse danos à sociedade. Esta 

ambiguidade na defesa da criança e da sociedade guarda relação com uma certa 

percepção de infância, claramente expressa nos documentos da época - ora em 

perigo, ora perigosa. Tais representações não por acaso estavam associadas a 

determinados estratos sociais, sendo a noção de periculosidade invariavelmente 

atrelada à infância das classes populares [...] O foco sobre a infância pobre redundou 

no desenvolvimento de um complexo aparato jurídico-assistencial sob a liderança do 

Estado, materializado através da criação de inúmeras leis e instituições destinadas à 

proteção e à assistência à infância (RIZZINI, 2006, p.10) 

 

Esse território de ambiguidades permanece até a década de 1990, embora 

alterações significativas tenham sido efetivadas na luta pelos direitos das crianças e 

adolescentes que favoreceram o cenário atual. Tanto é que em 1979, ainda durante a ditadura 

militar, é criado outro código de menores. Este código legislava para a criança e o 

adolescente, nomeadamente “menores em situação irregular”. Essa talvez seja a maior 

diferença em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, no quesito doutrinal. O 

ECA passou a legislar para todas as crianças e adolescentes, em oposição ao antigo código. 

Esses fluxos e refluxos no cuidado com a criança têm sido envoltos em uma abundante 

complexidade. 

No âmbito internacional, nasce em 1946 o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância – UNICEF, tendo pouco tempo depois instalado escritório no Brasil e, em 1959, é 

promulgada a Declaração dos Direitos da Criança. Nesse intervalo, a realidade local de 

Anápolis experimentou um salto de desenvolvimento influenciado pela construção de Goiânia 

(1933) e Brasília (1956). A chegada da ferrovia (1935); da criação da Base Aérea de Anápolis 

(1972), tornando a cidade área de segurança nacional e a implantação do Distrito 

Agroindustrial (1976) também influenciaram no seu desenvolvimento econômico, mas em 
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relação aos direitos da criança e do adolescente a realidade era diferente e ainda caminhava 

vagarosamente junto ao Brasil. 

A partir da década de 1990, sob influência da Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos da Criança (1989) e da Constituição Federal do Brasil (1988) são 

construídos os pilares da proteção e defesa das crianças e adolescentes que vigoram no país 

até hoje, sobretudo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Inserida numa realidade nacional, como não poderia ser diferente, a cidade 

também experimentava questões complexas no trato com suas crianças e esse rol de normas 

tem influência direta no município de Anápolis.  Assim, nasce junto com o ECA na década de 

1990 os Conselhos Tutelares, os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Lei 

Orgânica da Assistência Social (1993). 

 Apesar de tudo, mesmo na década de 1990 é possível encontrar relato de um autor 

local  que evidencia a situação de muitas crianças, como segue: 

 

Diariamente, centenas de crianças se espalham por diversos locais da cidade. 

Algumas vão lavar carros na Praça Santana, outras vão vigiar carros em outras áreas 

do centro e de supermercados, outras vão engraxar na Praça Bom Jesus, outras 

recolhem papel e caixas de papelão nas lojas para depois vendê-las e outras, ainda, 

vão vender rosas à noite, nos bares. A possibilidade de um futuro sombrio ameaça a 

maioria dessas crianças. Muitas vivem nas ruas, dormem improvisadas e ficam dias 

sem voltar à casa dos pais, se é que ainda tem pais e casa. (FREITAS, 2002, p.60-

61) 

  

 Esse relato, que rememora a sofrida infância de Cosette no romance Os 

Miseráveis, de Victor Hugo, conduz um relato cruel, porém verdadeiro, de Anápolis, que não 

é exclusividade só da década de 1990. Atribuída por Freitas (2002) a uma dimensão nacional 

diretamente ligada à desigualdade social, o trato com a infância no município, no entanto, é 

minimizado pelo autor quando cita o Projeto Dom Bosco
5
. Na década de 1990 eram comuns 

cenas como essa no município, tendo em vista a fase inicial do ECA, lei nova para a realidade 

brasileira, e a condição histórica existente. 

 Resquícios de como a sociedade lidava com o jovem ainda aparecem nas 

realidades atuais, embora situações como a descrita acima tenham se reconfigurado na cidade. 

Nesse sentido, pode-se falar numa conversão de impasses antigos a novos impasses. Estes 

 
5 

Projeto Dom Bosco foi um programa social criado por Dona Dulce de Faria enquanto primeira dama de 

Anápolis e esposa de Anapolino de Faria, prefeito de Anápolis de 1983 a 1985 e 1989 a 1992. Consistia na 

profissionalização de crianças e adolescentes. 
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últimos figuram no jovem em conflito com a lei e em todos os atos infracionais praticados na 

realidade atual onde são protagonistas. Se por um lado a legislação regulou a forma de como o 

Estado e a sociedade lidam com a juventude, sobretudo com a juventude conflituosa, por 

outro é inegável que ela não foi garantia de que um tratamento humanizado pudesse ser 

efetivado. 

 É preciso destacar que as informações aqui apresentadas somam-se a estudos 

relacionados já realizados em âmbito local. Entre os encontrados se destacam os de Bonome 

(2014), que diagnosticou a violação da dignidade humana no Centro de Internação de 

Adolescentes de Anápolis (CIAA) através da constatação de um ambiente improvisado, 

tornando o centro de internação da cidade um espaço precário e insalubre; Bonfim (2015), que 

estudou as condições de vida dos adolescentes autores de atos infracionais em um bairro da 

cidade; e Rosa (2015), que analisou a situação do adolescente em conflito com a lei no 

município de Anápolis-GO, partindo dos conceitos de políticas públicas, espaço e cidadania e 

construindo um paralelo entre dados relativos ao adolescente no Brasil e em Anápolis
6
.
 

Anápolis cria sua primeira política municipal de atendimento aos direitos das 

crianças e adolescentes em 1991 por meio da lei nº 1.899
7
, no governo de Anapolino de Faria, 

em atendimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Desde então, a legislação tem sido 

reformulada por diversas outras leis ordinárias, atendendo às necessidades atuais.  

No âmbito da lei 1.899/91 é preciso destacar que o art. 2º da sua redação assim se 

expressa: 

 

O Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município de 

Anápolis-Goiás far-se-á através das Políticas Sociais básicas de educação, saúde, 

recreação, esportes, cultura e lazer, profissionalização e outras, assegurando-se em 

todas elas o tratamento com dignidade e respeito à liberdade e a convivência familiar 

comunitária e através dos serviços especiais, nos termos da Lei nº 8.069/90. 

(ANÁPOLIS, 1991) 

 

 
6
 Todos esses estudos elencados, no entanto, contribuem apenas para uma análise geral, pois, ou tratam do 

sistema de meio fechado que é bastante peculiar, como é o caso dos estudos de Bonome (2014) e Rosa (2015), 

ou abordam uma situação demasiada específica, como é o caso de Bonfim (2015). Foram citados aqui com a 

finalidade de demonstrar ao leitor que houve outros pesquisadores no município que se debruçaram sobre a 

temática e que mesmo ela é muito ampla e nem sempre capaz de dar os suportes necessários para fins específicos 

como esse que se apresenta. 
7
 Lei nº 1.899, de 11 de novembro de 1991. Dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente, e dá outras providências. Essa lei possuiu pequenas alterações através das leis 

ordinárias nº 2.622/1998; nº 2.055/1992; nº 1988/1992; nº 3.076/2004; nº 3.334 /2008; nº 3.578/2011; nº 

3.731/2014 e posteriormente a lei nº 3.750/2014. 
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Cabe ressaltar ainda que por meio dela, criaram-se e foram dadas autonomia e 

competências ao Conselho Tutelar e ao Fundo Municipal para a Infância e Adolescência (art. 

4º), tornou o município responsável pelas medidas socioeducativas em meio aberto (art. 2º 

inciso III) e promoveu formas de atendimento para a infância e adolescência. Além disso, 

possibilitou o controle social das políticas públicas por meio do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente que no artigo 5º da lei nº 1.899/91 o define como “órgão 

deliberativo e controlador das ações em todos os níveis no município de Anápolis”. 

 A municipalização do atendimento do adolescente em conflito com a lei em meio 

aberto se dá com o ECA (art. 88), à luz da Constituição Federal, como mencionado 

anteriormente, em âmbito local, ela possui lei própria e ainda é prevista na Lei que institui o 

SINASE. A partir de 2003, iniciou-se a aplicação de medidas socioeducativas em meio aberto 

em Anápolis, contando com quatro orientadores (PMAS, 2015) e, com isso, a sistematização 

dos critérios de atendimento no município. Após 2011, com a lei do Sistema Único de 

Assistência Social, houve a implantação e organização do Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social - CREAS, responsável pela implementação, em meio aberto, da política 

de atendimento ao jovem em conflito com a lei. 

A municipalização do atendimento das políticas públicas em diversas áreas tem 

sido marcada pela desconcentração dessas políticas, quando se transfere a responsabilidade 

sem muitas preocupações com sua efetivação, mais do que com uma verdadeira 

descentralização das políticas públicas, como é o caso de Anápolis. Associada a esta, a gestão 

democrática manifestada pela “participação da população, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis” (CF 

1988, art. 204) gerou a criação de diversos conselhos de políticas públicas. No âmbito 

educacional, os conselhos de educação e os conselhos de acompanhamento e controle Social 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – Fundeb são exemplos de controle social e o próprio Fundeb, 

ícone de descentralização de recursos para financiamento da política pública nesse âmbito. 

Tendo em consideração o sistema socioeducativo em meio aberto em Anápolis, o 

conselho correspondente é o próprio Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e a descentralização de recursos se dá por meio das políticas de assistência 

social, não havendo uma destinação própria para tal fim. Ao que parece, o financiamento na 

execução da política pública de acompanhamento do jovem em conflito com a lei em meio 
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aberto, de responsabilidade do município, está dissolvido com outros programas da própria 

Secretaria de Desenvolvimento Social, de tal modo que no Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo sequer consta a pauta do financiamento, como será abordado mais à frente. 

 Atualmente, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social possui o papel de 

acompanhamento das medidas socioeducativas em meio aberto através do CREAS. Nesse 

sentido, atende jovens em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de 

Prestação de Serviço à Comunidade
8
. Esse estudo tem como sujeitos os jovens que cumpriram 

medida de Prestação de Serviço à Comunidade, cujas medidas foram extintas entre 2015 e 

2016. 

 

1.2. A vivência da juventude como um direito social: entre o problema social e a 

esperança de futuro 

 

A juventude tem sido objeto de estudo em distintas ciências ao longo do tempo. O 

interesse por essa temática tem garantido um sem número de trabalhos, sob diversas 

abordagens, em que a compreensão do desenvolvimento da juventude tem sido um dos 

principais interesses. Por vezes, as pesquisas têm gerado abundantes investigações na intenção 

de compreender essa parcela da população em seu próprio tempo, como é possível observar 

nos trechos que se seguem: 

 

Os jovens de hoje gostam do luxo. São mal comportados, desprezam a autoridade. 

Não têm respeito pelos mais velhos e passam o tempo a falar em vez de trabalhar. 

Não se levantam quando um adulto chega. Contradizem os pais, apresentam-se em 

sociedade com enfeites estranhos.
9 

 

Ou ainda:  

 

Desde pequeno é muito comum nas ruas da periferia ou dos arrebaldes [...] Ele 

escapa da escola e a uma aprendizagem em plena decadência. Vagabundeia, vive de 

 
8
 Os serviços de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida - LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC são considerados Serviços de Proteção Social 

Especial de Média Complexidade, segundo a Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 do Conselho 

Nacional de Assistência Social que aprova a Tipificação nacional de Serviços Socioassistenciais. 
9
 Texto atribuído a Sócrates (470-399 A.C.) por Platão e descrito por Patty, William L.; Johnson, Louise Snyder 

Patty, William L.Johnson, Louise Snyder em Personality and adjustment. Nova York, EUA: McGraw-Hill, 

1953, p.19. 
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pequenos serviços ou pequenos furtos, zomba da polícia [...] possuem gosto pela 

perambulação, pelo fumo, álcool, mulheres, os prazeres do consumo e sobretudo das 

roupas. [...] Sabem que isso acabará mal e suspeitam do seu futuro
10

.
 

 

 O tempo que marca a distância entre essas duas descrições é de pelo menos dois 

mil anos. A primeira, atribuída a Sócrates por Platão, descreve a dificuldade de lidar com a 

juventude já há cerca de 400 anos A.C. e uma preocupação moral com seus modos. A 

segunda, traz à tona os primeiros bandos de jovens franceses denominados de apaches em que 

Perrot (1988) expõe seus meios de organização e as concepções da sociedade francesa no 

início do século XX. 

 Muitos outros textos contemporâneos poderiam ser citados aqui, o que levaria a 

um resgate histórico nada linear de uma juventude que historicamente desafiou as regras de 

seu tempo. Importa, porém, tirar desses dois textos a reflexão de que o choque de concepções 

entre jovens e velhos está presente desde a antiguidade e continua atual. Exemplo disso é que 

nos trechos citados anteriormente há uma sensação de déjà vu que leva a uma reflexão sobre o 

sempre presente choque de gerações. 

 Essa dimensão de conflito localiza-se, para Forachi (1972), na transição da 

adolescência para a vida adulta. Para ela, o período juvenil, mais que uma transição, é um 

tempo de crise e é com base nela que o conflito ou a continuidade que se estabelece entre as 

gerações é analisada. 

Por muito tempo, a juventude não foi nem conceito nem categoria de análise e, 

por isso mesmo, há de se discutir pelo menos dois aspectos, que a princípio podem ser apenas 

semânticos, da questão juvenil. O primeiro, caracterizado por um entendimento de juventude 

como unidade, abarca em sua defesa autores em torno de uma corrente de discussão 

geracional da juventude. O segundo, caracterizado por uma apreensão da diversidade da(s) 

juventude(s), reúne-se ao redor de uma concepção classista desta. A estes dois aspectos Pais 

(1990) denomina correntes teóricas da sociologia da juventude. 

Numa perspectiva geracional, podem-se enfatizar os estudos de Karl Manhein 

(1968) sob o entendimento de geração como unidade social, tomando a juventude como fase 

da vida. A relação da juventude e sociedade para este autor deve se dar numa vinculação de 

reciprocidade, de modo que as reivindicações da juventude não poderiam ser desassociadas 

 
10

 PERROT, Michele. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. Paz e Terra: Rio de Janeiro 

(RJ), 1988. 315-332 



28 

 

 
 

das reivindicações da própria sociedade, quase que associando direitos específicos da 

juventude a uma “dívida social” da qual seria devedora. 

A relação entre juventude e a sociedade ainda é abordada por Manhein (1968), 

tomando como modo exemplar dois tipos de sociedade: as estáticas, em que os processos 

educacionais da juventude se concentram na transferência e hipervalorização da tradição, 

confiando na experiência dos mais velhos e negando as potencialidades dos mais novos; e as 

dinâmicas. Nestas, o processo de vivência social se constitui como um rompimento com o 

antigo, depositando na juventude a responsabilidade da cooperação para mudanças, sejam elas 

quais forem. A essa questão, Manhein (1968) alerta para a arapuca que marca o conceito de 

juventude, visto que ela não é naturalmente progressista, ao contrário, por vezes movimentos 

conservadores também se constituem enquanto movimentos juvenis. Não ser por índole nem 

progressista e nem conservadora deduz-se que a juventude é potencialmente dúctil e, por isso 

mesmo, se modifica ao longo do tempo. 

Numa perspectiva política, aborda Ianni (1968, p. 239): 

 

De fato, há pessoas que, à medida que se tornam adultas, afastam-se dos ideais 

juvenis, acomodando-se em posições reformistas, quando não conservadoras, 

congruentes com os interesses da sua classe. [...] À medida que a pessoa se torna 

adulta, vai sendo preparada para o desempenho de papéis sociais condizentes com o 

status quo. 

 

 Nesse sentido, o desenvolvimento da juventude não está desprendido do 

desenvolvimento de determinadas classes sociais ou características sociocultuais. O valor 

social dado a determinadas juventudes depende, na maioria das vezes, das classes às quais 

pertencem. São manifestos os diferentes tratamentos sociais dados ao jovem, ao jovem pobre, 

ao jovem pobre e negro, ao jovem pobre, negro e infrator.  

 Para Eisenstadt (1976), em todas as sociedades o processo biológico de transição 

das idades serve para definição e distribuição de papéis sociais. Para ele, a definição de 

potencialidades humanas numa determinada fase da vida é que vai definir culturalmente uma 

faixa etária. Essas características de certo grau etário, no entanto, pertencem a um continuum 

que só pode ser compreendido relacionado a outros graus etários. 

Um segundo aspecto da questão juvenil como anteriormente exposto tem no 

entendimento da heterogeneidade da(s) juventude(s) sua principal tese. Nesse sentido, as 

culturas juvenis definem-se por relativa oposição à cultura dominante das gerações mais 
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velhas e a uma pretensa cultura juvenil de referência universal. Esta corrente conta com 

autores como Pierre Bordieau (1984), Groppo (2000) e também José Machado Pais (1990). 

Entende-se que a juventude em cumprimento de medida socioeducativa se localiza dentro 

deste contexto. 

 Para Pais (1990), a juventude não pode ser pensada de forma homogênea e propõe 

saber como soluções rituais funcionam como formas de resistência. O autor emerge a 

discussão da juventude de forma paradoxal além de trazer para o debate a categoria juventude 

como categoria manipulável, invocando para isso Bourdieu. Para Pais (1990) a juventude 

aparece socialmente dividida em função dos seus interesses, das suas origens sociais, das 

suas perspectivas e aspirações.  

 O sociólogo francês Bourdieu (1984) por sua vez atribui ao conceito de juventude 

uma construção social derivada da luta entre jovens e velhos. Para ele, atribuir a juventude a 

uma idade definida biologicamente é uma manipulação evidente em contextos sociais que 

nada tem em comum e, dessa forma, é também arbitrária. 

A despeito disso, há de se lembrar que nem sempre as idades da vida apareceram 

tão fragmentadas como estamos acostumados. Em Ariès (1986) encontra-se o esclarecimento 

de que a juventude já chegou a ser entendida até próximo dos cinquenta anos e foi associada a 

um período específico da vida capaz de produzir força de trabalho, por isso era a fase mais 

valorizada da vida. 

Parece importante resgatar que diversas visões sobre a juventude foram abordadas 

ao longo do tempo. Assim, as Ciências Biológicas se preocuparam em estudar a juventude 

numa perspectiva ligada à puberdade e ao desenvolvimento corporal dos seres humanos. As 

idades da vida estavam associadas ao nascimento, ao desenvolvimento do corpo, à capacidade 

reprodutiva e à morte.  

Nessa perspectiva, a infância surge então a partir das ideias de proteção, amparo e 

dependência. E enquanto ser meramente biológico, a criança necessitava de disciplina. 

Nascimento et al (2008) demonstra que durante muito tempo, a disciplina corporal foi a única 

forma de controlar e fiscalizar os movimentos dos pequenos. 

 A Sociologia se atentou às questões relacionadas à transição entre a infância e a 

vida adulta em que alguns teóricos foram abordados nessa discussão. Por sua vez, a 

Psicologia e a Pedagogia empreenderam esforços em discutir os aspectos ligados ao 

comportamento e ao desenvolvimento psíquico do ser humano por meio de diversos teóricos. 
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Acrescenta-se também a isso que as análises fragmentadas do desenvolvimento humano por 

muito tempo dominaram as ciências e só bem recentemente passaram a possuir caráter 

interdisciplinar, contribuindo para melhor compreensão do jovem. 

Dentre os teóricos que estudaram esta temática destaca-se Rousseau, que no 

século XVIII se preocupou principalmente em formar um homem “bom” através da educação 

da criança e do adolescente, longe dos males da sociedade que o corrompe. 

Seguindo esse caminho, ainda no século XVIII e início do século XIX, Froebel já 

abordava a importância de dar uma formação para a criança, reconhecendo-a como um 

território repleto de potencialidades que aflorariam na vida adulta ajudada pela escola. 

(ARCE, 2002) 

Outros estudiosos como Celestin Freinet e John Dewey também dissertaram sobre 

a temática da educação e a criança. O primeiro se debruçou no entendimento de que a criança 

era um ser naturalmente curioso e predisposto à aprendizagem, e que não estaria abaixo dos 

adultos por ter a mesma natureza que estes (AUDET, 2010). 

 Já John Dewey concebe a criança como um ser que, conforme as necessidades, se 

adequa ao meio em que vive e a partir de suas características específicas consegue sua 

adaptação ao ambiente em que vive de forma ativa.  A educação precisaria então realizar 

adequadamente a tarefa de formar o homem democrático e incrementar o nível de democracia 

de uma sociedade (DEWEY, 1978). 

Ao longo do tempo, a separação da vida adulta e da vida infanto-juvenil foi sendo 

normalizada e isso se potencializou enquanto fruto do individualismo da idade moderna. 

Contemporaneamente, as crianças, jovens e adultos vivem em espaços reservados, com a 

separação de faixas de idades, que inexistia em determinadas épocas como aborda Ariès 

(1986), em que a criança pertencia à coletividade sob a responsabilidade da comunidade. 

De fato,  

 

Crianças, adolescentes, adultos jovens e adultos velhos ocupam áreas reservadas, 

como creches, escolas, oficinas, escritórios, asilos, locais de lazer, etc. A exceção se 

dá na família. Sem dúvida, é no contexto familiar que ocorrem mais frequentemente 

os encontros entre as gerações, ao menos por proximidade física, uma vez que em 

muitas prevalece o distanciamento afetivo. (NASCIMENTO et. al., 2008, p. 54) 

 

Entretanto, em Gélis (2009, p 328) se encontra o seguinte esclarecimento:   
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O interesse ou a indiferença com relação à criança não são realmente a característica 

desse ou daquele período da história. As duas atitudes coexistem no seio de uma 

mesma sociedade, uma prevalecendo sobre a outra em determinado momento por 

motivos culturais e sociais que nem sempre é fácil distinguir. 

 

 A propósito dessa afirmação, é sabido que o direito pode ser entendido como 

vontade social preponderante e, sem sombra de dúvidas, é o espelho de uma sociedade em 

determinado tempo e espaço. Esses tempos e espaços sociais mostram que os aspectos legais 

referentes à juventude foram marcados por diversas leis e políticas públicas voltadas a esse 

público. E isso não foi e nem é diferente no Brasil. Destaca-se, nesse contexto, a própria 

Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e mais recentemente, o Estatuto da Juventude. 

Todos esses marcos legais pelos quais a juventude passou foram definindo idades e funções 

para suas vidas. A mais recente define o jovem brasileiro como aquele pertencente entre a 

faixa etária de 15 a 29 anos. 

 Essa faixa etária pelo Estatuto da Juventude, no entanto, serve para uma finalidade 

de exatidão legal. Nessa lei, o jovem é caracterizado como o ser autônomo cujo protagonismo 

deve ser exaltado, respeitando sua identidade e diversidade, promovendo a participação social 

e política, o convívio com as demais gerações e as condições necessárias para seu 

desenvolvimento integral na sociedade. 

É oportuno lembrar que no artigo 227 da Constituição Federal de 1988, que trata 

da responsabilidade compartilhada quanto à proteção dos direitos da criança e do adolescente, 

foi acrescido somente em 2010 também o termo jovem, passando a ter a seguinte redação:  

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 

ao jovem
11

 [grifo nosso], com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão. (BRASIL, 1988, Art. 227) 

 

É possível constatar que, apesar de todas essas abordagens, a juventude esteve 

historicamente marcada por uma dualidade em função das diversas questões que modificaram 

a forma como a sociedade lida com os jovens, passando ora de problema social em 

 
11 

Essa redação é de 2010, devido a Emenda Constitucional Nº 65 de 2010. Na redação anterior não constava o 

termo “jovem”.   
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determinadas épocas à esperança de futuro em outras, a depender das condições histórico-

sociais em curso. 

Diante disso, é possível compreender que determinados tempos emergem modelos 

de cidadão e que os que não se ajustam a ele são considerados o ‘problema social’ vigente e 

entraves ao desenvolvimento, como abordado por Ianni (1968, p. 231): 

 

[...] a sociedade global possui poderosos mecanismos psicossociais de integração do 

indivíduo. Ela procura formar os cidadãos à sua imagem e semelhança, oferecendo-

lhes como protótipos personalidades ideais que reúnem os principais atributos 

positivos do cidadão ajustado à ordem presente. 

 

 Dessa forma a política seria importante, mas de acordo com os ideais dominantes, 

de modo que “qualquer outra atuação é danosa e denunciada como ‘desvio’ da condição real 

da juventude”. (IANNI, 1968, p. 231) 

 Apreende-se diante dessa discussão que, embora o conflito de gerações ocorra de 

forma relativamente natural ao longo da história, ela se acirra em determinadas épocas 

influenciada por questões do seu próprio tempo. Atualmente, a facilidade de comunicação 

promovida pelas inúmeras mídias disponíveis novamente coloca a juventude em distância 

considerável com as gerações passadas. 

 Em geral, pode-se citar que antes da década de 1990 a juventude era 

compreendida como um problema social e entrave ao desenvolvimento do país. Só após o 

ECA é que houve um entendimento mais claro de que era preciso cuidar do “futuro do país”, 

de que as crianças e jovens representavam esse futuro e que o cuidado com essa parcela da 

população deveria ser feita de forma peculiar. As normas de proteção à juventude, no entanto, 

se estabelecem parte pela evolução das ciências humanas e sociais desse século, parte por 

pressões internacionais e movimentos defensores de direitos. 

 Entretanto, é possível verificar nas diversas mídias que o papel se inverte 

novamente na atualidade. A crescente pressão para redução da maioridade penal conduz o 

jovem, sobretudo o jovem em conflito com a lei, ao centro do debate acerca dessa parte da 

população enquanto um problema social, cuja responsabilidade deve ser das forças policiais e 

as políticas públicas específicas de proteção (quando existentes) não possuem prioridade na 

agenda política. 

 Como esclarece Bordieau (1983, p. 121), o conflito de gerações está intimamente 

relacionado ao poder. Para ele, 
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Quando o ‘sentido dos limites’ se perde, vemos aparecer conflitos a propósito dos 

limites de idade, dos limites entre as idades, cuja parada em jogo é a transmissão do 

poder e dos privilégios entre as gerações. 

 

 Compreender então a juventude tal como a velhice, enquanto construção social, é 

importante para perceber essa dualidade que permeia a história. De tal modo, não se pode 

afirmar categoricamente a existência de um modelo universal adotado de relação entre 

adultos, crianças e jovens, sendo isso determinado pelas condições históricas, econômicas e 

culturais de determinado tempo, em determinados contextos sociais. 

 Aceitar que exista uma pretensa cultura juvenil de referência universal com faixas 

etárias, identidade e estilos juvenis bem definidos é ignorar sua pluralidade que não é nem 

problema social e nem esperança de futuro, é o próprio presente, plural e autêntico como deve 

ser. 

Ao discutir as relações de juventude e educação e os conflitos geracionais, 

Foracchi (1972) lembra que “na juventude há um significado que a transcende”. De fato, se 

considerarmos que há uma complexidade em compreender a juventude enquanto termo, tanto 

mais complexo é compreender a pluralidade que ela mesma significa. 

E é nesse sentido que essa pesquisa utiliza o termo jovem para tratar do 

adolescente em conflito com a lei, ainda que este não esteja no enquadramento de uma faixa 

etária legalmente estabelecida.  

Assim, importa empreender esforços no sentido de entender a juventude ainda em 

formação e em constante mudança, social e historicamente construída; influenciada pelas 

relações familiares e de trabalho; pela formação escolar; pelas instâncias religiosas e sociais; 

desvinculada de faixas etárias bem definidas e estáticas que por vezes acaba por emoldurar 

um conceito ainda bem aberto. 

Pode-se depreender desse todo que no contexto atual, com o fluxo de informações 

e lugares de formação da juventude, ainda que muitos deles não sejam físicos, lidar com a 

juventude tão plural que se apresenta é cada vez mais uma tarefa complexa, cabendo a 

compreensão do conceito de jovem como potencialmente flexível e o próprio jovem como 

uma pessoa ainda em desenvolvimento. 
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A ausência de compreensão de uma juventude em formação levou à dualidade que 

a categoriza como problema ou esperança. Dualidade essa que nem sempre se consolidou da 

mesma forma em todos os contextos sociais ao longo da história. 

 As diversas transformações pelas quais a juventude tem passado nos últimos 

tempos nos leva a crer que, enquanto um direito social, ter direito à juventude pode ir muito 

além de transpor os anos com a finalidade de chegar à vida adulta e à velhice. Pode significar 

possuir todas as condições necessárias que possibilitem um pleno desenvolvimento de sua 

juventude não enquanto consequência, mas como causa, promovendo com sua vivência a 

construção de uma sociedade mais humana. 

 Se levarmos em consideração todas as dificuldades empreendidas pelas ciências 

em se chegar a uma harmonia sobre direitos humanos, muito tempo ainda seria necessário, 

talvez mais do que já foi proposto, para alcançar um que satisfaça de modo mais amplo a 

maioria das teses. De todo modo, o teórico chileno Gallardo (2014) desempenhou importante 

papel ao considerá-los como uma produção sustentada pelos seres humanos em sua história 

econômica, sexual, política e espiritual. Portanto, são também passíveis de serem violados por 

força de poder legal ou ilegal. É nesse sentido que o autor afirma que uma cultura de direitos 

humanos requer um esforço político permanente. 

 Ao abordar a juventude como um direito social e embora reconhecendo que a 

realidade das relações sociais pautada na estratificação social esteja longe de alcançar uma 

igualdade para além do formalismo, Groppo (2000) afirma que:  

 

[...] a juventude e suas respectivas atribuições e cuidados seriam um direito de todos 

os indivíduos que se encontram nesse período de desenvolvimento humano. Um 

direito que seria de todos, não importando a classe ou estrato social (GROPPO, 

2000, p. 72). 

 

 Ainda que haja limites nessa concepção que tende a se assemelhar aos já 

consagrados direitos das crianças e adolescentes, um passo importante no aparato jurídico foi 

dado: o Estatuto da Juventude, sancionado em 2013. Dito isto, evidencia-se que o direito à 

juventude não ocorre, no entanto, da mesma forma em todos os lugares. Assim, segundo 

Groppo (2000, p. 73) 

 

Há classes e estratos sociais, nações e regiões do mundo, etnias e gênero que mais 

tempo demoraram para adquirir o direito à juventude, e até mesmo o direito à 
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infância. Alguns, inclusive, não chegam sequer a conquistar esses direitos, ou os 

perdem depois de conquistados. Ou, ainda, vivem-no muito parcialmente ou 

diferentemente. 

 

 O destaque feito pelo autor está intimamente ligado ao que trata essa pesquisa e é 

notório também em vários noticiários contemporâneos. Frequentes são as manchetes de 

vítimas de conflitos armados nas várias regiões do mundo, gerando comoção internacional 

pela crueldade dos ataques, ou mesmo os índices alarmantes de jovens mortos diariamente no 

Brasil
12

, cuja prevalência das estatísticas pertence a uma juventude negra e pobre. Tudo isso 

representa contribuições à negação do direito à juventude enquanto direito humano e social, 

nas suas diferenças pelas regiões do mundo e do Brasil. 

 

1.3. A educação como direito humano: breve discussão 

 

A educação como um direito da criança e um dever do Estado foi teoricamente 

consolidada desde a Revolução Francesa, quando a Escola Pública foi reconfigurada, e a ela 

foram acrescidos os princípios da universalidade, gratuidade, laicidade e obrigatoriedade.  

Na Revolução, a universalidade da educação pública (destinada a burgueses, 

operários e camponeses) era entendida ambiguamente. Se por um lado houvesse quem a 

defendesse como uma obrigação do Estado a ser estendida a todos, por outro o entendimento 

era de que o conteúdo ensinado era que fosse universal. 

Da mesma forma, a gratuidade fora motivo de inúmeros debates até ser entendida 

por Condorcet,
13

 à época da Revolução, como forma de igualdade através da instrução 

(LOPES, 2008). Já o princípio da laicidade da instrução pública remonta à ruptura com o 

poder eclesiástico. O homem, sujeito de si, dotado da razão e influenciado pelo iluminismo 

francês, se faria aperfeiçoado através da instrução. 

Se os três princípios anteriores já tivessem naturalmente situações e oposições, o 

princípio da obrigatoriedade era o mais complexo do ponto de vista dos valores 

 
12

 Sobre a morte de jovens no Brasil, o estudo contínuo denominado Mapa da Violência produzido pela 

Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, pode contribuir para a compreensão da negação da juventude 

enquanto direito social, discutida por Groppo. Os documentos desse estudo podem ser acessados pelo site 

http://www.mapadaviolencia.org.br. 
13

 Marquês de Condorcet (1743-1794) foi elaborador de um dos projetos da Educação Pública na Assembleia 

Nacional investida de poderes constituintes na Revolução Francesa. Matemático e filósofo, ocupava uma cadeira 

de deputado. Condorcet não foi o único a apresentar projetos dessa natureza, entre outros estão Talleyrand e 

Lepeletier. 
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revolucionários. Uma obrigatoriedade qualquer que fosse seria oposta ao valor de liberdade 

defendido e aos interesses burgueses. Assim, no atendimento a interesses burgueses frente à 

industrialização, uma instrução mais técnica e não apenas humanista viria a ser obrigatória. 

Longo foi o tempo de discussão para que esses princípios mencionados pudessem 

fazer parte da educação. A luta pelo poder durante a revolução francesa demonstra inúmeros 

momentos magmáticos em que esses princípios ora se sobressaiam, ora eram abortados. De 

um modo geral, Lopes (2008, p.138) afirma que a “instrução pública era um direito de todos 

porque todos participaram das lutas no interior das quais ela foi trazida”.  

Comparativamente à Declaração Francesa, no Brasil, a garantia legal desses 

princípios foi tardia, fruto do processo de urbanização, industrialização e desenvolvimento do 

comércio interno, que foram os vetores para a exigência de letramento e um mínimo de 

educação escolar para o operariado urbano emergente no país, especialmente a partir da 

década de 1930.  

É somente na Constituição de 1934 que os princípios da universalidade, laicidade, 

gratuidade e obrigatoriedade aparecem, e permaneceram nas demais constituições até a 

Constituição de 1988. Também foram legalizados com as duas Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a primeira LDB (Lei 4.024/61) e a atual LDB (Lei 9.394/96). No entanto, 

a história recente do Brasil mostrou que essas leis, bem como a Constituição não tem tido 

efetividade no que se refere à existência de fato de uma educação pública, universal, laica, 

gratuita e obrigatória, pois apesar de ter direito à educação, muitos jovens estão fora da escola 

no Brasil. 

Os próprios jovens tiveram seus direitos estabelecidos muito recentemente. Estão 

no artigo 227 da Constituição Federal, na Lei 8.069/1990 e na Lei 12.852/13 os alicerces 

fundamentais sobre o qual se construíram toda a estrutura de proteção que atualmente 

colabora para a promoção e defesa dos direitos das crianças, adolescentes e jovens no Brasil. 

Ainda assim, é evidente que para muitos jovens esses direitos são violados em 

algum momento do seu desenvolvimento. A consequência dessas violações se materializa, 

entre outras coisas, no cometimento de infrações, cuja consequência é sua privação de 

liberdade ou o cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, objeto desta 

pesquisa. 

Além disso, as violações de direitos que esses jovens sofrem no seu 

desenvolvimento pessoal somam-se a outras violações para além da privação de liberdade, 
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como a negação do direito a uma educação pública, universal, laica e gratuita, por exemplo. 

Fatores esses que podem, entre outras coisas, levar o jovem a desconstruir a noção de 

educação como um direito e percebê-la como obrigação dolorosa e punitiva, invertendo uma 

escala de valores. 

Marcílio (1998) realizou uma análise da situação da criança em um breve 

levantamento. Segundo a autora, na década de 1980, o Brasil vivia como um dos piores países 

da América do Sul quanto à mortalidade infantil; a escolarização dos jovens de 15 a 17 anos 

era de 48,8%; a taxa de analfabetismo era de 22,3%; 43% da população vivia abaixo do nível 

de pobreza absoluta, sendo um país com uma das piores distribuições de renda do mundo. 

Regionalizando os dados, no nordeste, 74,8% das crianças viviam em situação de pobreza, 

enquanto no sudeste esse percentual caia para 35,9%.  

Embora o Brasil inicie a década de 1990 com alguma melhora, os índices 

continuaram bem distantes do ideal. Marcílio (1998) ainda observa nesse contexto que 7,5 

milhões de crianças entre 10 e 17 anos trabalhavam, em sua maioria oito ou mais horas por 

dia. Embora a escolarização evoluiu para 66,8% entre os jovens de 15 a 17 anos, entre os 

jovens de 18 a 24 anos apenas 25,8 % estudavam e o índice dos que cursavam universidade 

era ínfimo. 

Ressalta-se, no entanto, que as mudanças significativas a partir de 2004 tiveram 

grande contribuição nos indicadores atuais, como evidencia o documento “Indicadores de 

Desenvolvimento Brasileiro 2001-2012” (BRASIL, 2013d). Se as exposições de Marcílio 

(1998) revelam uma situação educacional caótica nas décadas de 1980 e 1990, as décadas que 

se seguem demonstram elevação da escolaridade com acesso e permanência na escola, da 

qualidade do ensino e diminuição do analfabetismo. O destaque se dá no ensino infantil cujo 

crescimento na faixa de 4 a 5 anos foi de 55,0% em 2001 para 79,1% em 2012 (BRASIL, 

2013d). Acredita-se que um conjunto de políticas de Estado articuladas com áreas como 

assistência social, saúde e transferência de renda e descentralizadas a partir dos governos Lula 

favoreceram tais indicadores impactando todas as regiões do país. 

Para chegar às melhoras atuais, as políticas públicas de maior destaque para 

reverter o quadro da infância no país foram as educacionais, sobretudo com a contribuição da 

LDB e o ECA que possibilitaram concentrar esforços para universalizar o ensino, garantir o 

ensino infantil, o acesso à pré-escola, os programas suplementares de acesso e permanência 

como a merenda e o transporte escolar, a garantia da criança com deficiência de ser atendida 
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preferencialmente em estabelecimento regular de ensino, entre outras ações. Pode-se afirmar 

que, em razão disso, e ajudada pelo caráter do controle social das políticas públicas que 

também veio com a década de 1990, a situação da infância e adolescência foi aos poucos 

mudando. 

No entanto, se por um lado as políticas públicas para a infância ganharam 

notoriedade e importância nas últimas décadas, por outro, elas ainda não atendem a toda a 

juventude em situação de risco, visto que a materialização da política pública não é de todo 

linear e o grande desafio dela é exatamente a tensão no desenvolvimento daquilo que se 

propõe com o que realmente se efetiva. Os principais obstáculos que se apresentam 

ultimamente, além do já conhecido problema de gestão, são a continuidade dessas políticas a 

fim de evitar rupturas e seu desmantelamento, e a criação de novas políticas públicas. Ainda 

assim, o inegável avanço na proteção e defesa dos direitos infanto-juvenis através dos últimos 

anos tem como desafio histórico a cultura de submissão da criança ao adulto, resultando em 

um ciclo de violações. 

 Reflexos dessa cultura histórica de não reconhecimento da criança como sujeito 

de direitos também aparecem atualmente na negação da educação enquanto um direito e o 

direito à educação, entendido muito além do acesso à escola. Para Romanelli (1986), a luta 

pela escola no Brasil assumiu uma verdadeira luta de classes, ainda que essa luta não fosse de 

todo consciente por parte de quem competia. Para a autora, a raiz da discriminação social no 

sistema escolar está no fato de a escola brasileira ter sido criada para a elite e suas 

‘capacidades’, havendo uma seletividade que era mais de ordem social do que de aptidão.  

 Em âmbito internacional, é no art. 26 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948 que aparece a Educação como um direito humano. A presente declaração 

afirma que: 

 

1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos 

graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A 

instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, 

esta baseada no mérito. 

2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 

fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre 

todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações 

Unidas em prol da manutenção da paz. 

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 

ministrada aos seus filhos. 
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 Além da declaração citada, pode ser descrito também outros documentos 

internacionais em que o direito à educação aparece, como o Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (1966)
14

, ratificado pelo Brasil em 1999, da Convenção 

Relativa à Luta contra a Discriminação no Campo do Ensino (1960)
15

, ratificada pelo Brasil 

em 1968 e da Convenção sobre os Direitos da Criança (1989)
16

, ratificada pelo Brasil em 

1990. 

 As declarações, embora sem força legal, produzem efeitos nos direitos positivados 

e no empoderamento de quem deles necessite. Pode-se citar, como exemplo, a abolição da 

tortura e do castigo cruel na França, que ao longo do tempo trouxe novas formas de visão das 

normas jurídicas. No entanto, o ato de declarar direitos era característica da soberania popular 

à época, ou seja, de afirmar a necessidade da maioria. Atualmente, a atitude tanto de declarar 

quanto de afirmar direitos se vê como atitude da minoria em relação à maioria. 

Evidentemente, a imprevisibilidade do ato de declarar direitos movia-se no plano do futuro e 

permaneciam entre o desejo e a efetividade. 

Para Derrida (1986)
17

, o ato de declarar possui mão dupla, pois ao mesmo tempo 

em que reconhece os direitos, reconhece também seu declarante. É nesse sentido que o ato de 

declarar direitos gera empoderamento. 

Havia também no ato de declarar uma imprevisibilidade, na qual o(s) 

declarante(s) não sabia os desdobramentos de seu ato. A tentativa era de pensar num 

determinado momento, embora as consequências ultrapassassem gerações. 

 
14

 Artigo 13:  1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à educação. 

Concordam em que a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de 

sua dignidade e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Concordam ainda em 

que a educação deverá capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos 

e promover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. 
15

 Artigo 1º: Para os fins da presente Convenção, o termo "discriminação" abarca qualquer distinção, exclusão, 

limitação ou preferência que, por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião publica ou qualquer outra 

opinião, origem nacional ou social, condição econômica ou nascimento, tenha por objeto ou efeito destruir ou 

alterar a igualdade de tratamento em matéria de ensino, e, principalmente: a) privar qualquer pessoa ou grupo de 

pessoas do acesso aos diversos tipos ou graus de ensino; b) limitar a nível inferior à educação de qualquer pessoa 

ou grupo; c) sob reserva do disposto no artigo 2 da presente Convenção, instituir ou manter sistemas ou 

estabelecimentos de ensino separados para pessoas ou grupos de pessoas; ou d) de impor a qualquer pessoa ou 

grupo de pessoas condições incompatíveis com a dignidade do homem. 
16

 Expressos nos artigos 28 e 29, que pelo tamanho inviabilizou o texto integral aqui. 
17

 DERRIDA, Jacques. Declarations of Independence. New Political Science, 7:1, 1986, p. 7-15.Jacques Derrida 

discute o ato de declarar direitos a partir da Declaração da Independência Norte Americana. 
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A relação entre as declarações sem força legal ao longo do tempo e os chamados 

‘direitos positivados’ podem ser visualizados a partir da abolição da tortura e do castigo cruel 

no caso da França. No Brasil, o ECA e a Constituição de 1988 podem ser exemplos, como 

tantos outros estatutos e leis criadas espelhadas em declarações. 

É dessa forma que a Constituição Federal define a educação como um direito 

social no art. 6º e no art. 205, afirmando que: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

Então, nota-se que como um direito humano significa dizer que não pode haver 

limitação às condições, seja ela qual for, de acesso à educação, compreendendo-a para além 

do acesso à educação básica. Se a educação para o Estado deve ser dever (de garantir), 

enquanto direito público subjetivo e para o jovem um direito (a ser exercido e reivindicado), a 

inversão da lógica de exercício da educação pelo jovem acaba por gerar incompreensões dela 

enquanto um direito. 

 

1.4. O Estigma e o jovem em conflito com a lei  

 

Estudando as interações humanas, GOFFMAN (1988) analisou as relações mistas 

para compreender o estigma. Para ele, para compreender um estigma, é necessária uma 

linguagem de relações e não de atributos, já que um atributo que estigmatiza uma pessoa pode 

confirmar a normalidade de outra. Desse modo, focalizou os momentos em que 

estigmatizados e normais estão na mesma situação social. Também a condição de 

desacreditado e desacreditável e a carreira moral do estigmatizado, além de discutir se o 

indivíduo está inabilitado para a aceitação social plena. Dentre os estigmatizados estão os 

portadores de deficiência física, os doentes mentais, os alcoólatras, os criminosos, as 

prostitutas, os homossexuais, os que pertencem a grupos tribais de raça, nações e religiões. 

Os jovens em conflito com a lei são estigmatizados, são indivíduos que têm um 

atributo que o torna diferente do outro, um atributo depreciativo, são desacreditados, com 

uma carreira moral que dificulta o processo de socialização. Mas não só isso, as relações com 
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esses jovens são geralmente menosprezadas ou possui relação de poder desigual. São 

engajados na negação coletiva da ordem social (GOFFMAN, 1988, p. 154-155). 

Para Goffman (1988), o termo estigma nasce com os gregos e se refere a sinais 

corporais com a finalidade de evidenciar algo sobre o status moral de determinada pessoa. Os 

sinais que poderiam ser feitos com fogo ou cortes avisava sobre a condição da pessoa 

marcada, que poderia ser um criminoso, por exemplo, e por isso deveria ser evitado pela 

comunidade. 

As características de determinado indivíduo quando são discrepantes dos padrões 

socialmente estabelecidos podem gerar descrédito. “Um estigma, é então, um tipo especial de 

relação entre atributo e estereótipo”, afirma Goffman (1998, p. 7). Ainda segundo o autor, alguém 

com um estigma é acreditado como um humano incompleto.  E é por isso que se faz vários tipos 

de discriminações e não raras vezes, reduzindo suas chances de vida. 

Se tomar como base o jovem em conflito com a lei, sujeito dessa pesquisa, e as 

diversas formas de abordagem dessa população, a percepção do autor possui sentido especial. O 

crescente apelo pela redução da maioridade penal, bem como um desejo eminente de fazer justiça 

com as próprias mãos por parte da população, tem reconhecido em muitos desses jovens indignos 

de viver. 

Mesmo termos adotados no estigma como aleijado, retardado, bandido, delinquente, 

trombadinha, entre outros, ainda possui lugar nas falas de muitas pessoas como sinal de 

representação. E a apropriação do estigmatizado por essas expressões sociais acaba por distanciá-

lo de si mesmo, da sociedade e dos Direitos Humanos. 

 

1.5. As medidas socioeducativas no contexto da construção dos direitos juvenis 

 

A evolução da legislação com o intento de proteção das crianças e adolescentes no 

Brasil diz muito sobre a atual situação do Sistema de Atendimento Socioeducativo 

implantado. Se durante muito tempo não havia sequer o reconhecimento da criança enquanto 

sujeita de direitos, mesmo com a evolução do ECA, variadas atitudes do atendimento 

institucional ainda são preservados com características estruturais e metodológicas do antigo 

código de menores, em muitos casos corroborando pouco para a socioeducação. 

Entre as diversas características que permanecem, destaca-se em muitos lugares a 

inclinação para a privação de liberdade em detrimento das medidas em meio aberto; o 
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entendimento da medida por muitos profissionais como estritamente punitiva; a pressão social 

pelo aumento do tempo de internação do jovem autor de ato infracional, que atualmente é de 

no máximo três anos; além do discurso político da redução da maioridade penal. 

Em outras palavras, o ECA estabeleceu medidas socioeducativas para o jovem 

autor de ato infracional que foram regulamentadas e compendiadas na Lei nº 12.594/2012 que 

instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE. No entanto, os 

compassos e descompassos da política gera uma distância significativa entre a proposição e a 

prática. Nesse sentido, é sabido que as medidas conforme prevê o SINASE não são cumpridas 

em todos os lugares da mesma maneira, geralmente pela inércia dos governos, manifestada na 

ausência de recursos humanos e materiais, qualificação necessária ou mesmo pela 

incompreensão de políticas de Estado em substituição às políticas de governo. 

Embora uma das sanções para o jovem em conflito com a lei seja a privação da 

liberdade, do ambiente familiar e social, frisa-se que é preciso prevalecer a compreensão de 

que esta não elimina os demais direitos que devem permanecer assegurados, a fim de que sua 

cidadania seja garantida, mesmo nessas condições. Assim, 

 

Não é possível desconsiderar que historicamente foi construído um ideário de que a 

institucionalização era apropriada para determinado grupo de crianças e 

adolescentes, aqueles considerados em situação irregular, justificando a separação da 

família e da sociedade dentro do modelo institucional correcional-repressivo. 

(BRASIL, 2006) 

 

As medidas socioeducativas se constituem como uma junção entre a 

responsabilização pelo ato infracional cometido por um jovem e a oportunidade de traçar um 

novo caminho. Portanto, além de natureza punitiva, elas também possuem natureza 

pedagógica na sua execução, a fim de que sejam um instrumento que ao mesmo tempo em 

que reprova o ato cometido, possibilita uma nova atitude por parte do jovem. 

Para os atos infracionais menos graves, essas medidas são aplicadas em meio 

aberto como a Liberdade Assistida (LA) e a Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 

(BRASIL, 1990a)
18

. Mesmo a aplicação delas não destitui o jovem de outros direitos como o 

 
18

 Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as 

seguintes medidas: I - advertência; II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de serviços à comunidade; IV 

- liberdade assistida; V - inserção em regime de semiliberdade; VI - internação em estabelecimento educacional; 

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

 



43 

 

 
 

da educação e o de viver plenamente sua juventude, levando em consideração sua capacidade 

para cumpri-las. 

A questão doutrinal possui um papel importante tanto na modificação do 

sentimento de infância quando no tratamento dado a crianças e adolescentes. Para Junqueira 

(2014), na doutrina da Situação Irregular tanto crianças quanto adolescentes recebiam um 

tratamento secundário, enxergados como simples objetos e incapazes, coadjuvantes em 

direitos. Distinta desta, a Doutrina da Proteção Integral passou a considerar, segundo esse 

autor, as crianças e adolescentes como protagonistas, respeitando sua condição especial de 

pessoa em desenvolvimento. 

Numa breve análise do próprio contexto do código de menores de 1979 é 

compreensível a necessidade de sua mudança, visto que a metodologia utilizada não cabia 

mais a uma ‘reversão’ da chamada situação irregular. Liberati (2012, p.145-147) faz uma 

comparação sob diversos aspectos entre essas duas leis, evidenciando suas principais 

diferenças. 

 

Figura 5 – Quadro comparativo entre o Código de Menores e o ECA 

Aspecto Considerado Lei 6.697/1979 Lei 8.069/1990 

Base doutrinária 

Direito Tutelar do Menor: os menores 

são objeto de medidas judiciais 

quando se encontram em situação 

irregular, assim definida legalmente. 

Proteção integral: a lei assegura os 

direitos de todas as crianças e 

adolescentes, sem discriminação de 

qualquer tipo. 

Visão da criança e do 

adolescente 

Menor em situação irregular: objeto 

de medidas judiciais. 

Sujeito de direitos: condição peculiar 

de pessoa em desenvolvimento. 

Efetivação das 

políticas sociais 

As medidas previstas restringem-se 

ao âmbito: a) da Política do Bem-

Estar do Menor; b) Segurança 

Pública; c) Justiça de Menores. 

Políticas básicas; políticas 

assistenciais (em caráter supletivo); 

serviços de proteção e defesa das 

crianças e adolescentes vitimados; 

proteção jurídico-social. 

Princípios 

estruturantes da 

política de atendimento 

Políticas sociais compensatórias 

(assistencialismo) e centralizadas. 

Municipalização das ações, 

participação da comunidade 

organizada na formulação das 

políticas e no controle das ações 

(Conselhos de Direitos e Conselhos 

Tutelares). 
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Internamento 

Medida aplicável a crianças e 

adolescentes por pobreza (manifesta 

incapacidade dos pais para mantê-

los), sem tempo e condições 

determinadas. 

Medida só aplicável a adolescente 

autor de ato infracional grave, 

obedecidos os princípios de 

brevidade, excepcionalidade e 

respeito à sua condição de pessoa em 

desenvolvimento. 

Funcionamento da 

política de atendimento 

A política é traçada pela FUNABEM 

e executada nos estados pela 

FEBEM, com apoio técnico e 

financeiro do órgão nacional. 

A política é traçada em cada nível e 

suportada financeiramente pelos 

fundos estabelecidos em lei, com 

ênfase na municipalização das ações. 

Elaboração 

O código foi elaborado por um seleto 

grupo de juristas. 

O Estatuto foi elaborado a milhares de 

mãos pelo movimento social em favor 

da criança e do adolescente, com 

apoio técnico-jurídico da 

Magistratura, dos Ministérios Público 

e da FUNABEM. 

Fonte: Liberati, 2012. (adaptado) 

 

Diante disso é evidente que o ECA possui papel emblemático no campo dos 

direitos das crianças, adolescentes e jovens. Embora boa parte da literatura destaque que 

houve uma revolução em certa medida, revogando as leis anteriores e adotando a Doutrina da 

Proteção Integral em substituição à Doutrina da Situação Irregular, estudos recentes não 

demonstram bem isso. O maior problema tem sido ainda a distância entre a proposição e a 

efetivação. Oliveira e Silva (2011, p.225), por exemplo, embora reconheça que o ECA foi 

uma importante legislação e representa uma conquista social, parte da ideia de que foi 

construída uma abordagem maniqueísta na relação entre o código de menores e o ECA. Para a 

autora, 

 

Tanto na academia quanto no movimento social pelos direitos infanto-juvenis, os 

discursos são enfáticos em defender que o ECA fez a “ruptura” com o Código de 

Menores. A pesquisa que informa este livro informa que houve continuidades e 

descontinuidades entre as duas leis, mas ambas estão a serviço do controle social de 

seus tempos e reproduzem o ethos capitalista. (OLIVEIRA E SILVA, 2011, p. 225) 

 

Nesse contexto, as medidas socioeducativas deveriam constituir um período com 

respeito às condições de pessoa em desenvolvimento, caracterizando um momento de 

educação, profissionalização e acompanhamento psicológico, médico, cultural, esportivo e de 
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desenvolvimento pessoal em ambiente saudável. (SINASE, 2012a) Assim, parte-se da ideia 

de que o direito à educação do jovem em conflito com a lei constitui importante papel na 

socioeducação, caracterizando um processo de reconhecido respeito à cultura individual, à 

dignidade humana, aos direitos estabelecidos e à afirmação de identidades. 

 A opção pela doutrina da proteção integral, substituindo a antiga doutrina da 

situação irregular gerou mudanças significativas, sobretudo no que tange ao tratamento do 

jovem autor de ato infracional, optando pela inclusão social e familiar dele. O reconhecimento 

legal da criança e adolescente enquanto cidadãos de direitos, a definição de prioridade 

absoluta em atendimentos públicos e o melhor interesse da criança e do adolescente nas 

decisões que lhes diz respeito (BRASIL, 1990a) também se constituem como partes 

significativas dessas mudanças, ainda que muitas vezes elas se apresentem com dificuldades 

práticas. 

Além disso, o próprio ECA determinou medidas socioeducativas para jovens em 

conflito com a lei e além delas, as medidas protetivas para aqueles em situação de violação de 

direitos. No intuito de uma melhor proteção dos direitos das crianças no caso de violação 

destes, houve a promoção também nesta lei do papel dos conselhos tutelares e dos conselhos 

dos direitos da criança e do adolescente, garantindo melhor participação da sociedade no 

controle social das políticas públicas referentes a essa parcela da população. 

 A história social da infância possibilita o entendimento de que sempre houve 

crianças consideradas à margem da sociedade, no Brasil e no mundo. O sentimento de 

infância, bem como os estudos e a preocupação com a educação dos jovens são relativamente 

recentes, embora existam vários estudiosos sobre o tema no nosso país. 

Os estudos dessa temática no Brasil tiveram uma grande contribuição de Mary 

Del Priori (1999), que se debruçando em um panorama geral da história da infância ao 

abordá-la desde o século XVI até a pós-industrialização, foi capaz de contribuir nessa 

pesquisa e  auxiliar o desenvolvimento da noção de infância. Também tiveram contribuições 

significativas os estudos de Irene Rizzini e Francisco Pilotti (2009), que fizeram uso de uma 

extensa fonte de dados documentais relativos à infância e adolescência, enfatizando a 

assistência a essa parcela da população no âmbito público e privado. Esse registro histórico se 

mostra importante não apenas comparativamente, mas é essencial no entendimento das 

práticas atuais de tratamento da juventude. 
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 No que se refere à evolução da legislação específica, esta é motivada pelo Juizado 

de menores em 1923 com uma função especial de cuidar dos casos que se referiam a 

‘menores’, evidenciando um importante passo na constituição de um sistema judiciário 

especial tal qual a condição das crianças e adolescentes. Seja no passado, com a punição, ou 

atualmente, com a socioeducação, as estatísticas ditavam o que devia ser feito com relação à 

criminalidade e à violência. Mais precisamente, 

 

Na realidade atual, muitos tipos de violência surgem como forma de expressão. A 

violência muda, e a mudança está também nas representações do fenômeno. 

Frequentes e numerosos esforços são empreendidos no sentido de fornecer uma 

apresentação objetiva, convertida em cifras, da violência – estatísticas de crimes, de 

delinquência, de motins, etc [...]. (ABRAMOVAY, 2010, p. 40-41) 

 

 Tal constatação aproxima-se do entendimento de que se trata mais, na maioria dos 

casos, do ressurgimento e representação das práticas sofridas na infância – a violação dos 

direitos humanos. Sobre isso, Irene Rizzini e Francisco Pilotti (2009, p 222) destacam: 

 

Ao crioulinho, ao moleque, à criança pobre, em suma, ao menor, não resta senão 

vender muito cedo sua força de trabalho, não resta senão uma “infância curta”, pois 

histórica, ideológica e economicamente está destinado, através do trabalho precoce e 

desqualificado, à reprodução da situação de exclusão vivida pelos pobres no Brasil 

desde a Colônia. 

 

Sujeita à fragilidade do sistema socioeducativo, a juventude em conflito com a lei 

se torna vítima passível da reincidência, alheia aos objetivos do ECA, perseguida pelas 

violações de direitos na infância, reféns da pressão legislativa de uma sociedade que aprendeu 

a conviver pouco com as crianças. 

A criação de uma ampla rede de atendimento para garantir os direitos das crianças 

e adolescentes consagrados na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente  

permitiu melhorar índices anteriormente temidos no país como Marcílio (1998) evidencia. 

Nesse ínterim, se destacam a criação dos conselhos tutelares, considerado órgão 

municipal responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente, os conselhos de 

direitos da criança e do adolescente, previstos no ECA de 1990 e os fundos de atendimento à 

criança e ao adolescente,  que são vinculados diretamente ao Conselho dos Direitos da 
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Criança e do Adolescente, o que constitui uma das diretrizes da política de atendimento 

previstas no ECA
19

. 

A história evidencia que, se por um lado, o sentimento de infância evoluiu inclusive 

com reflexos bem marcantes na legislação como é possível evidenciar, essa mesma herança 

conceitual ainda se apresenta como uma incógnita em muitos aspectos. 

  

 
19

 Os conselhos dos direitos e os fundos ocorrem em todas as esferas de governo. Os fundos são geridos pelos 

respectivos conselhos municipais, distritais, estaduais ou nacionais. (BRASIL, 1990) O conselho tutelar é órgão 

permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente (BRASIL, 1990a, art. 131) 
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CAPÍTULO 02 – O JOVEM ANAPOLINO EM CONFLITO COM A LEI 

EM MEIO ABERTO 

 

“As pessoas grandes adoram os números. Quando a gente lhes fala de 

um novo amigo, elas jamais se interessam em saber como ele 

realmente é […] Mas perguntam: Qual sua idade? Quantos irmãos 

têm? Quanto pesa? Quanto ganha seu pai? 

Somente assim é que elas julgam conhecê-lo”. 

(Antonie Saint Exupery, em O Pequeno Príncipe) 

 

 

2.1. Estatísticas de uma realidade presente: o contexto do jovem em conflito com a lei  

 

Há vários trabalhos sobre diagnósticos do SINASE no Brasil desde que ele foi 

criado. Os levantamentos da Secretaria Especial de Direitos Humanos sobre adolescentes em 

conflito com a lei, cujo último documento disponível é de 2014
20

, fornecem elementos que 

merecem ser analisados numa perspectiva macro. 

Segundo os dados de 2011, Goiás era o Estado que mais tinha adolescentes 

cumprindo MSE em meio aberto em relação às MSE em meio fechado, sendo um adolescente 

em meio fechado para cada 18,5 adolescentes em meio aberto. Só a título de comparação, no 

mesmo ano no estado de Pernambuco a proporção era de um adolescente em meio fechado 

para cada 1,5 adolescente em cumprimento de MSE em meio aberto. (BRASIL, 2012b) 

Embora desconheça estudos que pudessem revelar uma preferência, tal dado pode significar 

uma propensão de alguns estados na execução da medida em meio fechado a aquelas 

alternativas em meio aberto. 

Em 2012, com uma população de mais de 21 milhões de jovens entre 12 e 21 

anos, o Brasil registrava uma porcentagem de jovens em cumprimento de MSE em meio 

fechado de apenas 0,10% e em meio aberto de apenas 0,41%. (BRASIL, 2013b) Cabe dizer 

que esses jovens estão distribuídos em todos os municípios do país e que ao município 

pertence a responsabilidade de administrar as medidas socioeducativas em meio aberto. Em 

termos estatísticos, políticas públicas integradas para uma população tão específica permitiria 

diminuí-la temporalmente, mas não é isso que se verifica em termos práticos. 

 
20

 A maioria de outros estudos a nível nacional utiliza como referência os dados do levantamento da SDH sobre 

o sistema socioeducativo. Os dados públicos disponíveis para download na página da Secretaria Nacional de 

Direitos Humanos são de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. 



49 

 

 
 

Ainda os dados de 2012
21

, publicados em 2014, revelam em 2010 um total de 

67.045 cumprindo MSE em meio aberto no país; em 2011 o total era de 88.022 e em 2012 

subiu para 89.718. 

 Os dois últimos anos do diagnóstico não trazem dados sobre o sistema em meio 

aberto. A dificuldade em trabalhar com dados nacionais deriva repetidas vezes da 

inconsistência desses dados ou mesmo da ausência deles na forma de série histórica, 

impossibilitando um acompanhamento. Outro inconveniente quanto às pesquisas sobre o 

sistema nacional de atendimento socioeducativo é que a preponderância do foco se dá no 

sistema em meio fechado, ignorando o meio aberto. Isso é tão evidente  que os últimos 

levantamentos não trazem indicadores desse tipo de medida. 

Como já dito anteriormente, reconhecida pelo seu bom desenvolvimento 

econômico, Anápolis possuía em 2010 cerca de 30 mil adolescentes (IPEA; PNUD; FPJ, 

2013). Os dados educacionais mostravam que 71,35% das crianças de 5 a 6 anos estavam na 

escola; 86,93% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do Ensino Fundamental; 67,09% 

dos jovens de 15 a 17 anos com Ensino Fundamental completo e 49,53% dos jovens de 18 a 

20 anos com Ensino Médio completo (IPEA; PNUD; FPJ, 2013). As informações referentes 

às crianças e adolescentes residentes em Anápolis, segundo o Censo (IBGE, 2010) constatava 

cerca de 107.563, correspondendo a 32,14% da população do município. 

 É preciso colocar ênfase nos dados que mostram a porcentagem de jovens acima 

de 18 anos que estavam com ensino médio concluído. Esses indicadores revelam de certa 

forma, que a evasão escolar não é uma característica exclusiva de jovens que se encontram em 

cumprimento de medida socioeducativa, seja em meio fechado ou aberto. E embora não seja 

possível confirmar as causas que motivam uns e outros a abandonaram a escola, sabe-se que 

no caso do jovem em conflito com a lei, o abandono se dá, sobretudo, por uma série de 

violações que influenciam na inversão da compreensão da educação escolar enquanto direito. 

As características da evasão escolar de modo geral, no entanto, não são o foco desta pesquisa. 

 

 

2.2. Características hegemônicas do jovem em conflito com a lei em cumprimento de 

medida socioeducativa em meio aberto em Anápolis-GO 

 

 
21

 O Levantamento Socioeducativo de 2012 foi publicado em 2014. 
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De antemão é preciso compreender que não é possível identificar um perfil único 

de jovem em conflito com a lei. Se isso fosse viável na facilidade com que frequentemente 

muitos se propõem a fazer, todas as particularidades que envolvem cada sujeito seriam 

desconsideradas, passando a unir pontos em comum com a finalidade de construir um padrão 

que facilitasse a implementação de políticas públicas ou simplesmente que pudesse 

caracterizar certo público que se quer colocar em evidência. 

Diante disso, a tentativa que se faz aqui é a de utilizar as estatísticas, não com a 

finalidade de reificação do jovem em conflito com lei, mas a de que elas possam contribuir e 

avançar na compreensão do direito à educação de cada jovem por trás dos números em 

evidência. Nesse sentido, pode-se afirmar que o que se apresenta são as características que de 

certo modo são hegemônicas nos dados coletados. 

Frente à necessidade de análise dos dados diagnósticos apresentados pelo plano 

municipal de atendimento socioeducativo, que não foi feita no próprio plano por quem  

propôs  construí-lo, há a discussão aqui também desses dados a seguir
22

: 

 

Figura 6 – Total de adolescentes em cumprimento de medida em meio aberto 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo 

 

 
22

 Os dados do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo se referem a 2012, 2013 e 2014. Eles são 

apresentados aqui ao lado dos dados de 2015 e 2016, coletados pelo pesquisador. É preciso deixar manifesto que 

a metodologia utilizada nos dados de 2012 a 2014 é desconhecida, pois o PMAS não a apresenta. Já os dados de 

2015 e 2016 são de jovens que tiveram as MSE extintas entre esses dois anos.  
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Figura 7 – Total de adolescentes nos programas de PSC e LA 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo 

 

Os indicadores da figura 06 ilustram o crescimento anual de jovens em 

cumprimento de MSE em meio aberto entre 2012 e 2014. Os números são complexos do 

ponto de vista interpretativo porque no plano municipal, não há evidência de quando eles 

foram coletados, ou seja, deve-se levar em consideração que o quantitativo de jovens é válido 

em determinado tempo por evidenciar uma rotatividade e, como o cumprimento da medida 

pode passar de um ano para o outro, é bem possível que muitos dos que constavam nas 

estatísticas de um ano apareçam também nas do ano seguinte. Nesse caso, não é possível fazer 

uma comparação com 2015 e 2016, apenas expor que 104 jovens tiveram as medidas extintas 

em 2015 e que em 2016, 153 foram extintas. 

Já a figura 07, que separa a quantidade de jovens entre Prestação de Serviços 

Comunitários e Liberdade Assistida apresenta apenas porcentagens, o que compromete saber 

a quantidade exata de jovens por tipo de medida. Nesse caso, é possível verificar apenas que 

há mais jovens em prestação de serviços à comunidade do que em liberdade assistida. Nos 

dados de 2015 e 2016, essa divisão não se aplica, visto que são analisadas apenas as medidas 

de Prestação de Serviço à Comunidade. Cabe ressaltar que o enfoque na medida de PSC 

adotado nesta pesquisa foi feito por uma questão metodológica, possibilitando compreender 

inclusive a finalidade pedagógica do serviço prestado. 
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Figura 8 – Faixa etária nos programas de PSC e LA 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo 

 

 

Figura 9 – Faixa etária dos jovens no programa de PSC entre 2015 e 2016 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Elaborado pelo autor. 

 

Quanto à faixa etária dos jovens que cumpriam entre 2012 e 2014 as medidas em 

meio aberto, os dados permitem inferir que mais de 50% se insere na faixa etária entre 15 e 17 

anos, idade em que, em condições normais, esses jovens estariam frequentando o ensino 

médio. Em segundo lugar ficam os jovens entre 18 e 21 anos que cumprem medida em meio 
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aberto
23

. Esses indicadores são semelhantes aos de 2015 e 2016 em que a porcentagem de 

jovens cuja faixa etária está entre 16 e 18 anos chegam a 70% e 65%, respectivamente. 

A quantidade de jovens entre 12 e 14 anos cumprindo medida, que não chega a 

10% em todos os anos, no entanto, não pode ser motivo para despreocupação. Isso deve ser 

levado em consideração a partir da figura 26 que apresenta a quantidade de jovens com outros 

processos de MSE cujo ato infracional pode ter sido cometido de maneira precoce nessa faixa 

etária. Outra questão que pode ser levantada é quanto ao primeiro ato infracional cometido. O 

juiz da infância e juventude de Anápolis relata em entrevista que 

 

[...] o que nós temos percebido é que quando pegamos o adolescente no começo da 

sua vida infracional nós conseguimos diminuir bastante a reincidência. É um pouco 

mais difícil quando ele já chega aqui com três ou quatro atos infracionais, já 

participando muitas vezes de alguma quadrilha ou muito envolvido nas drogas. [...] 

 

A preocupação do magistrado com a questão do primeiro ato infracional deriva do 

fato de que a reincidência acaba por tornar o ato um vício que tem consequências diretas na 

própria capacidade da medida socioeducativa alcançar resultados positivos. No entanto, os 

resultados da medida pode ter mais relação com a prevenção, lida aqui como as políticas 

sociais básicas de acesso a direitos como cultura, educação, segurança, saúde, lazer do jovem 

e em muitos casos, da família que se encontra em situação semelhante de risco social. 

O PMAS ainda oferece elementos para verificar as características de sexo e cor 

dos adolescentes. Também nesse caso, Anápolis reflete os dados nacionais, girando em torno 

de 90% os adolescentes do sexo masculino que cumpriam medida socioeducativa em meio 

aberto no município e esse número já foi superior em outros anos, como em 2012. Quanto à 

cor/raça
24

 entre 70% (2012) e 82% (2014) dos jovens em cumprimento de medida eram 

negros (pretos e pardos), revelando mais uma vez uma semelhança com dados nacionais, seja 

no sistema socioeducativo ou no sistema prisional. Essa é uma constatação recorrente em 

 
23

 O texto do Art. 2º do ECA considera criança, a pessoa até doze anos de idade incompletos e adolescente 

aquela entre doze e dezoito anos de idade. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o ECA às 

pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. (BRASIL, 1990a) 
24

 No Plano Individual de Atendimento – PIA, utilizado pelo CREAS para gerar os dados dos gráficos, a questão 

se coloca como “Cor dos Adolescentes” que contém as opções “Branco, Pardo, Afrodescendente, Negro, 

Amarelo, Indígena”, no entanto, no PMAS esses dados são divididos em “Branco, Pardo, Negra, Outros”. Nesse 

caso, para a coleta dos dados de 2015 e 2016 optou-se por fazer uso da metodologia do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE que utiliza a autodeclaração de “Cor ou Raça” com as opções “Branca, Preta, 

Amarela, Parda e Indígena” e contemplar como negro os pretos e pardos. 
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estatísticas prisionais que tem a ver com uma violação de direitos histórica à população negra, 

que, ainda hoje, possui faces perversas. 

A evidente predominância de jovens do sexo masculino nesses indicadores (seja 

eles no âmbito que forem) possui relação com a própria função da mulher na sociedade ao 

longo da história. A masculinidade historicamente construída enquanto relação de poder em 

face da feminilidade a se autoafirmar enquanto sexo dominante prevalece mesmo quando 

crianças ou jovens.  

 

Figura 10 – Sexo dos adolescentes nos programas de PSC e LA 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo 

  

Figura 11 – Jovens por tipo de sexo no programa de PSC em 2015 e 2016 
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Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 12 – Cor dos adolescentes nos programas de PSC e LA 

 
Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo 

 

 

Figura 13 – Jovens por cor/raça no programa de PSC 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Elaborado pelo autor.  

 

Soma-se a esses dados a porcentagem de jovens que usam drogas lícitas ou 

ilícitas, sendo que segundo os dados do PMAS, o número vinha caindo anualmente entre os 
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apresentados de 2012 a 2014, em 2015 e 2016 entre 42% e 46% dos jovens eram usuários de 

alguma droga. Esse número só ultrapassa os 50% se somados aos jovens que já foram 

usuários em algum momento. 

O envolvimento com drogas é considerado um dos principais desafios para lidar 

com esse jovem, segundo o juiz da infância e juventude de Anápolis, aliado à “desestrutura 

familiar” e ausência de referências.  O que é chamado pelo magistrado de desestrutura 

familiar entende-se aqui como uma ampla negação de direitos sociais básicos à família pelo 

Estado. 

 À luz do que se apresenta na figura 17, há de se considerar que, se pelo menos a 

metade dos jovens utilizam alguma droga (incluindo o tabaco aqui), além da aplicação da 

medida socioeducativa, as medidas de proteção também deveriam ser aplicadas. A mera 

afirmação de que a questão da drogadição se apresenta como um obstáculo à socialização não 

tira a responsabilidade estatal do amparo ao jovem e sua família, pelo contrário, as medidas de 

proteção auxiliam a medida socioeducativa. 

 

Figura 14 – Total de adolescentes usuários de drogas 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo 
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Figura 15 – Jovens que tiveram contato com drogas 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Elaborado pelo autor. 

 

No entanto, Sousa et al. (2013, p. 28 ) alerta para o fato que 

 

[...] Mesmo não tendo predominância nos tipos de infrações cometidas, o consumo e 

o tráfico parecem ser comuns no cotidiano dos adolescentes em medida 

socioeducativa de privação de liberdade. Muitas vezes a internação é motivada por 

outros atos infracionais (roubo, furto, homicídio), mas em vários casos estes estão 

intimamente relacionados ou com o consumo ou com o tráfico de drogas. 

 

Esse dado pouco se diferencia no sistema em meio fechado do sistema meio 

aberto. De modo que, se cruzarmos os dados de uso de drogas com os dados de principais atos 

infracionais cometidos (figura 18), é possível constatar uma estreita relação entre eles. 

Significa dizer que, em uma breve análise, se o número de jovens usuários de drogas cai junto 

com o número de roubos e furtos, é bem possível que a prática desses últimos esteja 

relacionada aos primeiros. Numa justaposição dos gráficos 15 e 17 salta aos olhos a estreita 

relação entre o ato infracional praticado e a utilização de drogas por estes jovens. 

A reflexão em torno dessa relação não pode ser minorada, visto que ela tem raiz 

nos valores sociais determinados pelo capitalismo. É preciso considerar que o próprio apelo 

ao consumismo influenciado pela mídia e associado à rápida forma de aquisição de bens 

materiais por parte dos jovens é também uma das causas do aumento no número de roubos e 

furtos. 
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Figura 16 – Drogas mais usadas pelos adolescentes 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo 

 

Figura 17 – Tipos de drogas mais usadas pelos jovens em 2015 e 2016 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Elaborado pelo autor 

 

Quanto ao tipo de droga usada por jovens que cumpriram MSE em meio aberto de 

2012 a 2014, aparecem como as principais a Maconha, o Álcool e o Crack. Já nos dados de 

2015 a 2016 o Álcool, o Tabaco e a Maconha estão entre as drogas mais utilizadas. Isso se dá 

em parte porque de 2012 a 2014 a coleta de dados feita pela Secretaria de Desenvolvimento 

Social de Anápolis não considerou o tabaco como droga. Não dá pra falar do uso de drogas na 

juventude sem se pronunciar sobre o acesso a elas. Nisso consiste a contradição da política 

antidrogas para a juventude. O Art. 81 do ECA afirma que: 
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É proibida a venda à criança ou ao adolescente de: 

I - armas, munições e explosivos; 

II - bebidas alcoólicas; 

III - produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica 

ainda que por utilização indevida; 

[...] 

 

Se, como dito anteriormente, outros atos infracionais tem relação com a questão 

das drogas, talvez as políticas públicas estejam inclinadas às consequências e não às causas, 

visto que não há dados sobre o acesso às diversas drogas disponíveis, sejam elas lícitas ou 

ilícitas. 

 

Figura 18 – Perfil infracional nos programas de PSC e LA 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo 
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Figura 19 – Tipo de ato infracional principal cometido 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Elaborado pelo autor 

 

A figura 22 do PMAS que expõe os dados de frequência escolar dos jovens em 

cumprimento de medida entre os anos de 2012 e 2014 novamente apresenta apenas 

porcentagem, dificultando saber a quantidade real em números de frequência escolar. De 

qualquer forma, com exceção do ano de 2013, houve mais jovens fora da escola do que a 

frequentando. Em 2015 e 2016 quase a metade dos jovens não frequentavam a escola. Esse é 

também um indicador que vai de encontro à realidade nacional. 

 

Figura 20 – Situação escolar nos programas de PSC e LA 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo 
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Figura 21 – Escolaridade no programa de PSC em 2015 e 2016 (última série cursada) 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Elaborado pelo autor 

 

Figura 22 – Situação de evasão escolar nos Programas de PSC e LA 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo 

 

Levando em consideração os prontuários dos jovens em cumprimento de medida, 

na maioria deles não constava registro que permitia verificar dados acerca do histórico de 

reprovação ou desistência. Os que informavam foram agrupados na figura 24, em que 26% 

dos jovens de 2015 já haviam sido reprovados ou desistido da escola contra 37% em 2016. No 

entanto, essa informação pode ser comprovada também pela distorção idade-série como pode 

ser verificada a seguir. 
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A figura 20 possui elementos que permitem verificar que dos jovens que 

frequentavam a escola entre 2012 e 2014, a porcentagem que cursava o ensino fundamental 

variava entre 68% e 79%. Esse é um gráfico relevante se comparado com o gráfico da faixa 

etária dos jovens que cumpriam medida socioeducativa nesses mesmos anos (Figura 8) 

porque admite que, se a idade para um aluno em condições normais de desenvolvimento 

educacional cursar o ensino médio é entre os 15 e 17 anos e, levando em consideração que em 

média mais da metade não frequentava a escola entre 2012 e 2014 (figura 22), conclui-se que 

no ano de 2014, 91% dos jovens que cumpriam medida em meio aberto estavam na faixa 

etária de cursar o ensino médio ou nível superior (figura 8), mas segundo a figura 20, apenas 

21% estavam nessa etapa escolar. Ou seja, um dado alarmante foi constatado de que cerca da 

metade dos jovens autores de ato infracional estariam fora da escola, e dos que a 

frequentavam, cerca de 70% em média estavam fora da idade/série.  

Os dados de 2015 e 2016 (figura 23) caminham no mesmo sentido. Isto é, em 

2015, dos 104 jovens que cometeram ato infracional, apenas 46% frequentavam a escola e em 

2016, dos 153 que cometeram o ato, apenas 48% a estavam frequentando. Os indicadores 

podem ter alguma variação, visto que as informações se referem ao preenchimento do Plano 

Individual de Atendimento – PIA, que é o primeiro contato para o cumprimento da medida, 

mas em todo caso, não difere muito ao longo do tempo. 

 

Figura 23 – Frequência Escolar no programa de PSC em 2015 e 2016 

 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Elaborado pelo autor 
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Figura 24 – Histórico de reprovação/desistência escolar 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Elaborado pelo autor 

 

Além da não frequência à escola, chama atenção a distorção idade/série, que no 

caso de 2015 e 2016 também é complexo. Em média, 80% dos jovens estão na faixa etária de 

estar cursando o ensino médio ou superior, mas a última série cursada de cerca de 70% deles é 

no ensino fundamental. 

Ao ser questionada sobre a relação dos adolescentes com a escola, uma das 

orientadoras de medidas do CREAS declara que, 

 

Eles não conseguem obedecer às regras, as Escolas são mal equipadas e os 

funcionários mal preparados, causando uma total falta de motivação, na qual acaba 

fazendo que os socioeducandos percam a vontade de estudar. (Entrevista 2 com 

orientadora do CREAS) 

 

Para Sousa (2013, p. 25),  “o mito que cerca o debate quando o assunto é a escola 

está circunscrito na alegada igualdade de acesso à informação proposta pelo ensino formal e 

ainda à exacerbação da instituição de ensino como única via de acesso ao emprego e, por 

consequência, aos bens de consumo”. Se por um lado esse jovem tem na escola uma forma de 

ascensão social, por outro, o acesso a ela está comprometido por diversas situações externas 

que acabam forjando situações de desinteresse e exclusão.  
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A declaração do coordenador de medidas socioeducativas é no sentido de 

justificar a ausência de afinidade do jovem com a escola, afirmando que: 

 

Uma das coisas que a gente pede pro adolescente aqui é que ele esteja matriculado, 

que a gente até acompanha essa escolaridade dele, mas a escolaridade deles é baixa, 

eles não têm muito assim... Afinidade com a escola, porque hoje a vida que eles 

praticamente vivem então oferece mais oportunidade pra eles que a própria escola. 

Então o que a gente tenta mostrar pra eles e o que a gente pede na medida é que eles 

façam a matricula, que eles estejam matriculados, os orientadores acompanham isso 

também. A gente pede a família pra acompanhar.  E nas informações que a gente 

passa no dia a dia pro juiz a gente tá sempre informando essa matrícula deles, pra 

que eles volte a estudar novamente, pra que melhore até pra própria vida deles, pra 

fazer um curso, pra ser alguém na vida. (Entrevista 3 com coordenador de medidas 

do CREAS) 

 

Mesmo com as declarações acima, convém esclarecer que as informações de 

frequência foram retiradas do PIA, e dos 257 prontuários analisados, apenas um ou outro 

possuía declaração de frequência escolar anexa. Sobre a frequência, a entrevista com a 

orientadora de MSE do CREAS esclarece que a escola envia uma declaração de frequência 

escolar sempre que solicitada.  

No mesmo sentido, o coordenador de medidas afirma que:  
 

No período que a gente tá acompanhando eles, na maioria das vezes eles 

frequentam, porque a gente tá, o orientador tá sempre perguntando como é que tá, tá 

sempre em contato com a família, tá sempre em contato com a sua mãe, por isso a 

gente tá procurando também fazer o egresso após o término dessa medida. Porque 

não só por ele ter cometido o ato infracional, mas como o orientador ele passa a ter 

já um vínculo tanto quanto a família, a gente tá procurando acompanhar pra que ele 

não largue essa escola novamente e ele continue no ritmo que ele tava quando  ele 

tava cumprindo essa medida que ele tinha um orientador acompanhando ele. 

(Entrevista 3 com coordenador de medidas do CREAS) 

 

Para o juiz da infância e juventude de Anápolis, a relação do jovem que cometeu 

ato infracional com a escola é conflituosa. Afirma ainda que tem insistido nas medidas em 

meio aberto, mas a situação escolar não é tão simples quanto parece. Para ele, 

 

[...] muitas vezes as escolas não querem receber esses adolescentes, aí vem o 

conflito. As escolas rotulam esses adolescentes como infratores então elas não 

querem recebê-los, aí vem o convencimento dentro da rede de que é possível sim 

trabalhar esses adolescentes e é possível a mudança. O sistema tem que acreditar. E 

nós temos conseguido adesão de algumas escolas, de algumas diretoras e diretores 

que entendem muito bem o caráter da medida. (Entrevista 1 com o juiz da infância e 

juventude de Anápolis) 
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Todos os discursos vão no sentido de que deveria haver uma aceitação por parte 

da escola. Quanto a isso, há de se discutir a violação do direito à educação via acesso à escola. 

Quando questionado sobre casos de negação do direito à educação a esses jovens em algum 

momento, o juiz declara que “eu não posso dizer que algum adolescente ficou sem estudar, 

mas que nós já tivemos dificuldades com algumas escolas em negar esses adolescentes por 

ser infrator tivemos sim e não foram poucas”. Segundo ele, o juizado da infância trabalha no 

convencimento da rede
25

 (educacional) e que, na maioria das vezes, resolve, mas que 

ocasionalmente, é utilizada até medida judicial para inserir esses jovens na escola. 

Fica evidente que mesmo um operador do direito, como um juiz, não teve no 

cotidiano a percepção da negação do direito à educação, quando afirma que numa base diária, 

as diretoras não aceitam esses jovens e é necessário um juiz intervir para que sejam aceitos. 

A contradição que emerge por vezes dessa questão está ligada à percepção de que 

se o Estado fornece a escola, não há negação do direito à educação em si, ignorando, porém, 

que a figura do diretor escolar enquanto agente do Estado nega o acesso e permanência desses 

jovens na escola. 

Também o coordenador de medidas socioeducativas reconhece essa negação de 

alguma forma, em geral por ausência de conhecimento. Segundo ele,  

 

[...] a gente já teve diretor que ligou aqui e pediu pra gente transferir ele [o jovem] 

de escola. Porque também o adolescente muitas vezes chega falando assim 'ai eu 

vim lá do juizado', 'eu sou isso, eu sou aquilo', então a gente procura tirar isso deles 

também, do adolescente, e tentar mostrar para as pessoas, porque a resistência a 

gente sabe, a pessoa tem realmente, mas a gente precisa conscientizar essas pessoas 

[...] (Entrevista 3 com coordenador de medidas do CREAS) 

 

Quando o jovem diz “eu vim lá do juizado”, é como se a ele fosse atribuída uma 

marca que o coloca como menos digno do direito à educação. Essa negação, no entanto, 

ocorre não só no acesso à educação formal, mas também para cumprir a medida 

socioeducativa. Para o coordenador, as pessoas têm muitas dúvidas em relação às medidas e 

que os diversos atos infracionais fazem com que “elas recebam jovens que dirigiu o carro do 

pai ou que brigou na escola ou por causa de namorado, mas que as pessoas costumam tratar 

todos esses jovens de forma igual”.  

 
25

 Não foi possível verificar se se trata da rede estadual ou municipal de ensino.  
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O processo de convencimento parece ser uma constante no trabalho do CREAS, 

da mesma forma que no juizado. Segundo o coordenador de medidas, são feitos seminários 

onde os diretores de escola são convidados, porque há uma negação da parte da escola tanto 

em receber esses jovens para estudar quanto para cumprir a medida. Essa narrativa confirma 

os indicadores apresentados na figura 32 em que o cumprimento da medida socioeducativa em 

ambiente escolar não ultrapassa 13%. 

Em conversa informal com servidores, foi constatado ainda que até o ano de 2016, 

as escolas municipais de Anápolis não recebiam jovens para cumprir medida socioeducativa. 

Esta informação foi confirmada na análise dos prontuários em que, das poucas escolas que 

estão entre os locais de cumprimento de medida, não há nenhuma municipal. Quanto ao lugar 

de estudo dos jovens que frequentavam escola, não é possível informar se eram estaduais ou 

municipais devido à ausência desse indicador nos prontuários. 

 

Figura 25 – Total de reincidência durante o cumprimento da medida socioeducativa 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo 
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Figura 26 – Jovens atendidos em 2015 e 2016 com existência de outros processos 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Elaborado pelo autor 

 

Continuando os dados que desembocam no entendimento, ainda que limitado, 

desses jovens em cumprimento de medida em meio aberto, a figura 25 contribui para 

visualizar como a reincidência nas medidas socioeducativas em meio aberto é baixa. Quanto 

aos dados de 2015 e 2016, não há dados precisos de reincidência. Nesse caso, foram 

utilizados os dados de existência de outros processos (figura 26) como indicador de 

reincidência, verificando também que nesses anos, a quantidade de jovens que cumpriram 

uma nova medida socioeducativa é pequena (11 % a 15%).  Não é possível afirmar, no 

entanto, qual seja o motivo principal pela baixa reincidência, se pelo fato de serem atos 

infracionais com pouca gravidade, se é pela execução da medida ou se por outros fatores 

como apoio familiar, medidas de proteção e acesso a outros direitos. 

O indicador que demonstra o tempo de cumprimento da medida socioeducativa 

imposta pelo juiz, que em sua maioria é de até três meses como observado na figura 27, 

reflete atos infracionais menos graves correspondendo a mais da metade.  
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Figura 27 – Tempo de cumprimento da última medida aplicada 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Elaborado pelo autor 

 

Contribui ainda para o debate a sobreposição das figuras 28 e 29. Embora 

houvesse ausência de muitos dados quanto aos jovens que exerciam atividade laborativa, 45% 

deles estavam nessa condição em 2015 e 38% em 2016, dados que se referem à época do ato 

infracional. No entanto, quando se verifica a renda familiar, entre 49% e 54% das famílias 

encontram-se na faixa de rendimentos de até dois salários mínimos, caracterizando uma 

precarização do trabalho realizado. 

De todo modo, Oliveira e Silva (2011, p. 228) alerta para os perigos de criar uma 

identidade do jovem pobre como marginal em potencial. Para ela, 

 

[...] os adolescentes “passaram” de um extremo, da “tutela do livre arbítrio do juiz”, 

para “cair” no outro extremo, da “tutela jurídica penal do Estado - penitência”, ou da 

definida categoria jurídica de sujeito de direitos. Nos extremos permanecem a 

punição e o controle sociopenal, que continuam criminalizando a pobreza e julgando 

que os adolescentes pobres constituem marginais em potencial. 

 

Na análise dos prontuários também foi possível verificar que o local de moradia 

se relaciona com a renda, sendo moradores do centro da cidade com ganhos mais altos, acima 

de quatro salários mínimos. Apesar de não possuir gráficos que relacionem a renda com o ato 

infracional praticado, na coleta de dados, foi verificado que os jovens com renda familiar mais 

alta possuem predominantemente atos infracionais relativos ao Código de Transito Brasileiro, 

como dirigir sem habilitação.  
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Figura 28 – Renda familiar 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Elaborado pelo autor 

 

Figura 29 – Jovens em cumprimento de medida que exercem atividade laborativa 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Elaborado pelo autor 

 

Quanto à composição familiar, cerca de 29% a 31% residiam com os pais e/ou 

pais e irmãos.  Os que residiam somente com a mãe eram 22% em 2015 e 42% em 2016. 
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familiar como sendo um dos maiores problemas que dificulta o resultado das medidas 

socioeducativas encontra respaldo nesses dados. Para ele, 

 

Uma grande maioria é de uma família desestruturada, desintegrada e isso contribui 

para que o adolescente entre na vida infracional. O grande desafio é esse. A gente 

faz um trabalho com o adolescente tanto na internação quanto em meio aberto e se a 

família não se estrutura e ele está naquele meio que é um meio pernicioso, a 

probabilidade dele voltar a reincidir é muito grande. Por isso a importância do 

trabalho junto das famílias, em ajudar essas famílias a se reestruturarem e a andar 

com as próprias pernas, tendo bem definido quais são os seus valores. (Entrevista 1 

com juiz da infância e juventude de Anápolis) 

 

A família do jovem também é estigmatizada quando se atribui a ela a causa 

principal da infração e ignora uma série de violações que passa muitas vezes de geração para 

geração. Quanto a isso, Pinheiro (2013, p. 91) destaca que,  

 

[...] o alto índice de adolescentes pertencentes às classes populares que se encontram 

em conflito com a lei, é utilizado como argumento para justificar preconceitos em 

relação às famílias pobres, rotuladas como “desestruturadas”. Tal desestruturação 

estaria relacionada especialmente com a questão da sobrevivência, ou melhor, com a 

insuficiência da renda destas famílias, posto que as separações matrimoniais, o 

abuso de álcool e drogas, enfim, os conflitos familiares são fenômenos presentes em 

famílias de todas as classes sociais. 

  

No relato do coordenador de medidas socioeducativas do CREAS, a questão 

familiar também é evidente. Para ele, a percepção da relação do jovem com a família não é 

muito próxima, sobretudo da parte masculina que é o pai. “Geralmente no acompanhamento 

da medida socioeducativa quem vai é a mãe, ou os avós e que por isso a proximidade dos 

jovens com a família é pouca”. Já uma das orientadoras de medidas descreve que “a maioria 

das famílias possui uma relação de descaso e abandono com os socioeducandos e que a 

carência de muitos é tanto na vida material quanto afetiva”.  

Não se pode, no entanto, atribuir às diversas configurações familiares por si só a 

culpabilidade pelo ato infracional do jovem. Pelo contrário, a discussão não passa pela 

configuração familiar do jovem autor do ato infracional, mas de um histórico processo de 

desigualdade social que puniu suas famílias ao longo do tempo. 
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Figura 30 – Principal pessoa com quem reside 

 
Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Elaborado pelo autor 

 

 

Referente ao cumprimento da medida socioeducativa de prestação de serviço à 

comunidade, é preciso fazer destaque acerca de seus objetivos, do local de cumprimento e do 

serviço prestado.  

Para o juiz da infância e juventude de Anápolis, a medida em meio aberto deveria 

receber maior investimento, pois é a que mais surte resultado, desde que bem executada e 

envolvendo a família dos jovens. Já para o coordenador de medidas do CREAS, o êxito da 

medida depende ainda do interesse do jovem e sua família. 
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Figura 31 – Último local de cumprimento da Medida Socioeducativa 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Elaborado pelo autor 

 

Figura 32 – Tipo de serviço prestado no cumprimento da medida socioeducativa 

 

Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Elaborado pelo autor 
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Figura 33 – Religião do jovem em cumprimento de medida socioeducativa 

 
Fonte: Arquivo CREAS Medidas – Elaborado pelo autor 

 

Sobre o contexto da religiosidade e sua influência até na execução da medida 

socioeducativa é possível constatar que o discurso de “família desestruturada” ouvido em 

diversos relatos acaba por favorecer e potencializar o principal lugar onde o jovem cumpre a 

medida que lhe foi imposta, ou seja, na igreja. Os jovens são encorajados a buscar esses locais 

para realizar o cumprimento da medida sob uma perspectiva salvacionista e não isenta de 

parcialidade quanto a ser o local mais próximo de sua residência. 

Relatos nesse sentido, alimentados pelo discurso salvífico da religião, têm 

refletido na prática da execução das medidas socioeducativas. Anápolis nasceu e se 

desenvolveu sob o prisma da religiosidade. Não é por acaso que dados do Censo do IBGE de 

2010 revelam a cidade como a 3ª mais evangélica do estado de Goiás.  

O que foi verificado na coleta de dados sobre os locais de cumprimento da medida 

é que 59% desse total em 2016 eram em instituições religiosas, majoritariamente 

evangélicas/protestantes e católicas (figura 31), enquanto que outras instituições como 

organizações não governamentais e órgãos governamentais como o próprio CREAS, 

Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal representavam 27% nesse mesmo ano. Geralmente o 

local de cumprimento da medida é o local que for mais próximo da residência do jovem. 

Mesmo 32% dos jovens afirmarem não possuir religião (figura 33), as instituições religiosas 
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são os locais predominantes de prestação de serviço e em muitos casos é uma sugestão do 

próprio CREAS. Alguns prontuários apresentam informações de jovens que prestam serviço 

até de evangelização na instituição religiosa. 

Ao questionar sobre a forma de escolha desses locais de prestação de serviço, a 

resposta de uma orientadora do CREAS é no sentido de que a escolha é feita pelo próprio 

jovem e que a preferência são os locais próximos de sua residência, prioritariamente os 

CRAS, igrejas e outros órgãos da prefeitura. Já o coordenador de medidas do CREAS relata 

que a escolha dos locais, além de levar em consideração a proximidade da residência do 

jovem, depende também da disponibilidade do local. 

 

[...] a gente escolhe algumas igrejas, algumas escolas, e a maioria das vezes igual eu 

falei da resistência que tem, então a gente procura assim, as entidades, as escolas, as 

igrejas que realmente queira ‘tá’ participando, porque a gente precisa de uma pessoa 

lá dentro que vai ‘tá’ acompanhando esse adolescente, que ele tem que ter um 

acompanhamento. Então assim, a gente procura muito o que vai favorecer tanto a 

instituição como o adolescente. [...] (Entrevista 3 com coordenador de medidas 

socioeducativas do CREAS) 

 

Ainda que toda a questão da religiosidade ora discutida esteja nesse processo de 

socioeducação, há de se reconhecer que são as que possui maior presença próximo ao 

ambiente de vivência desses jovens, substituindo muitas vezes o papel do Estado no 

oferecimento de ações de assistência social, lazer e cultura. 

Referente aos serviços prestados durante o cumprimento da medida 

socioeducativa, a orientadora do CREAS diz que os jovens prestam serviços gerais e são 

acompanhados por pessoas da própria instituição com controle de frequência que é 

apresentado mensalmente ao CREAS. Já o relato do coordenador de medidas vai no seguinte 

sentido: 

 

[...] a gente procura ir na instituição, a gente procura falar com alguém pra 

acompanhar esse adolescente, a gente já teve uma discussão com o juiz e o 

promotor, a gente tem que mostrar pra esse adolescente que ele tá nesse local pra 

cumprir pelo um ato infracional cometido, então assim, a gente tem que ter cuidado 

para que não tenha alguma regalia, porque senão ele vai achar que pelo ato cometido 

ele tem muita prioridade. Então a gente vê, às vezes eles ajudam em alguns serviços 

gerais, a gente vai tá encaminhando eles agora para viveiros da prefeitura onde eles 

vão tá aprendendo a plantar, a fazer poda, a mexer com jardinagem, porque isso 

futuramente pode virar até uma profissão pra ele mesmo, e a gente  procura 

acompanhar esse adolescente até os 70% do seu cumprimento da medida, nessa fase 

de... mostrando pra ele que ele tá ali pagando por um ato infracional. [...] 
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Quanto a isso, os dados coletados e compendiados na figura 32 evidenciam que a 

maioria dos jovens prestam serviços gerais nas instituições, geralmente limpar o chão, varrer 

quintal, lavar carteiras e até serviços de construção. Para o coordenador de medidas do 

CREAS, o objetivo da medida socioeducativa é tentar mostrar para o jovem que ele cometeu 

um ato infracional e precisa ter uma mudança para não continuar nesse mundo. 

Uma das orientadoras de medidas do CREAS afirma que o objetivo da medida é 

tentar resgatar o socioeducando, abrindo a perspectiva de um novo projeto para sua vida, 

contribuindo para que saia da marginalização e possibilitando a reintegração social na 

família e sociedade, tentando melhorar sua realidade através da integração de fatores que 

lhe garantam educação, alimentação, saúde, cultura, lazer e profissionalização. 

Já o juiz da infância e juventude de Anápolis acredita que a medida 

socioeducativa possui dois vieses: 

 

 [...] não deixa de ser uma medida retributiva para ele sentir e assumir que 

realmente fez alguma coisa errada, mas a medida também tem um viés de 

reintegração social para que o adolescente possa se situar dentro do universo, 

“quem sou eu, por que estou aqui e o que é que eu estou fazendo”, “se tive um 

comportamento errado estou recebendo uma medida em razão desse 

comportamento”, “qual o comportamento é o correto e que eu devo ter, tanto na 

minha família quanto na sociedade de Anápolis”. (Entrevista 1 com juiz da 

infância e juventude de Anápolis) 

 

 

Há de se discutir, porém, se o objetivo da medida socioeducativa, que deve ser 

prioritariamente pedagógico, tem sido cumprido com esses jovens. Ao que parece, não há um 

acompanhamento efetivo devido à quantidade de jovens que atualmente estão em 

cumprimento de medida (mais de 250). 

Dessa forma, fica evidente que enquanto medida socioeducativa, ela deixa a 

desejar quando oferece ao jovem um mero contato com atividades cujos efeitos pedagógicos 

estão aquém do é desejado para contribuir efetivamente na socioeducação do jovem em 

conflito com a lei. O fato de haver pouco acompanhamento desses jovens no local de 

cumprimento da medida, a centralidade pedagógica acaba por se tornar secundária. Ou seja, 

com todos os dados que foram apresentados até agora, é possível perceber que as atividades 

de socioeducação são realizadas majoritariamente fora do ambiente escolar e que a 

proximidade com atividades que não trazem sentido de aprendizado tornam a medida com 

pouco sentido para sua compreensão, que não seja meramente punitiva. 
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CAPÍTULO 03 – DIREITO À EDUCAÇÃO DO JOVEM EM CONFLITO 

COM A LEI EM ANÁPOLIS-GO 

 

“A educação é constituinte e constitutiva das relações sociais.“ 

(Gaudêncio Frigotto, 2000) 

 

3.1. O plano decenal de atendimento socioeducativo: instrumento político de garantia de 

direitos 

 

Os planos de atendimento socioeducativo se constituem em instrumentos políticos 

de planejamento em todas as esferas de governo que, por período específico, estabelece ações 

articuladas entre o atendimento de jovens em conflito com a lei e as políticas de educação, 

saúde, cultura, esporte, lazer, assistência social e capacitação para o mundo do trabalho, 

através de objetivos, metas e prazos preestabelecidos e atribuição de responsáveis por sua 

execução. 

De fundamental importância, um plano materializa uma política que visa a 

reintegração desses jovens na sociedade. Em pleno final do século XX, inexistia planos nesse 

sentido num país onde problemas dessa natureza têm se agravado a cada dia. O plano, seja ele 

qual for, traduz uma percepção social da gravidade dos conflitos em tela e, ao mesmo tempo, 

uma vontade social de resolução dos mesmos, que têm se tornado cotidianos e crescentes na 

sociedade hodierna.  

Apesar de suas imperfeições e limitações, pior sem ele, pois garante diretrizes e 

metas e, ao mesmo tempo, norteia ações de resolução de conflitos, promove garantia de 

direitos e possibilita ainda o acompanhamento e controle social das políticas públicas para o 

jovem em conflito com a lei. 

Nesse sentido, um diagnóstico e um prognóstico são necessários em todos os 

planos, a fim de que cumpram seu papel na promoção e garantia de direitos.  No que se refere 

ao Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo (2013c), além de um diagnóstico realizado 

sobre o atendimento em meio aberto e fechado entre 2009 e 2012, apresenta ainda 12 

objetivos distribuídos em 73 metas referentes à gestão do SINASE, qualificação do 

atendimento, autonomia dos adolescentes e fortalecimento dos sistemas de justiça a serem 

executadas de 2014 a 2023.  



77 

 

 
 

Já no Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo é apresentado um panorama 

geral da socioeducação no estado de Goiás entre 2006 e 2013 através de um diagnóstico. O 

plano ainda contempla 32 objetivos e 77 metas para o atendimento ao jovem em conflito com 

a lei no estado a serem atingidas até 2023 e os respectivos órgãos responsáveis por sua 

execução. A articulação com as políticas públicas também são apresentadas nesse plano que 

foi elaborado pelo Grupo Executivo de Apoio a Crianças e Adolescentes – GECRIA, da 

Secretaria Cidadã. 

Levando-se em conta o que foi observado, os planos apresentados definem metas, 

responsáveis e prazos, mas em nenhum deles há a informação de recursos para sua execução. 

Isso pode ser considerado um limite ao plano e à consequente efetivação das ações propostas. 

As políticas públicas, mais do que recursos humanos que a executem, necessitam de recursos 

financeiros para se sustentarem no plano do possível. 

No caso do município, é possível encontrar a sua função no atendimento 

socioeducativo a partir de uma breve análise da Lei 12.594/2012. Entre outras coisas, ela 

assim determina: 

 

Art. 5º Compete aos municípios: 

[...] 

II - elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em 

conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual;  

III - criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas 

socioeducativas em meio aberto;  

IV - editar normas complementares para a organização e funcionamento 

dos programas do seu Sistema de Atendimento Socioeducativo;  

[...] 

 

O art. 7º e 8º da mesma lei evidencia o que deve estar incluso no plano a ser 

elaborado, como segue:  

 

Art. 7
o
  O Plano de que trata o inciso II do art. 3

o
 desta Lei deverá incluir um 

diagnóstico da situação do Sinase, as diretrizes, os objetivos, as metas, as 

prioridades e as formas de financiamento e gestão das ações de atendimento para os 

10 (dez) anos seguintes, em sintonia com os princípios elencados na Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).  

  [...]. 

Art. 8
o
  Os Planos de Atendimento Socioeducativo deverão, obrigatoriamente 

[grifo nosso], prever ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência 

social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para os adolescentes atendidos, 

em conformidade com os princípios elencados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).  

[...] 
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Como foi possível constatar, o Plano Decenal Municipal de Atendimento 

Socioeducativo de Anápolis (2015-2024)
26

, disponibilizado pela Secretaria de 

Desenvolvimento Social do município, se assemelha mais a um diagnóstico da realidade 

anapolina das execuções de medidas socioeducativas em meio aberto entre os anos de 2012 e 

2014. O Plano contem os princípios e diretrizes do plano nacional de atendimento 

socioeducativo e ainda afirma que: 

 

As propostas do plano municipal de atendimento socioeducativo em meio aberto 

expressam os principais desafios que almejam cumprir visando a expansão e a 

melhoria dos serviços e ações desenvolvidas no município para os adolescentes que 

estão em conflito com a lei. (PMAS, 2015) 

 

Essa desarticulação não ocorre apenas no plano municipal de atendimento 

socioeducativo. O plano municipal de educação de Anápolis sequer cita ações para jovens em 

situação de medida em meio aberto. O único que o faz é o Plano Estadual de Educação que na 

sua estratégia 4.10 assim exprime: “assegurar a inclusão escolar de crianças e adolescentes 

que se encontram cumprindo medidas socioeducativas ou em situação de vulnerabilidade 

social, em cumprimento aos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente”. (GOIÁS, 

2015,) 

Não obstante tudo isso, o PMAS é ausente de ações articuladas com outras áreas, 

bem como de metas, prazos, recursos e responsáveis por sua execução, fazendo do plano um 

compêndio de informações sem compromisso real com sua execução, dificultando um 

possível controle social. 

Ressalta-se aqui a importância de tal articulação prevista em plano, visto que o 

reconhecimento de que ele também é um instrumento político de garantia de direitos, favorece 

o controle social das políticas públicas por parte da sociedade via conselhos de direitos. Uma 

vez abordada as missões e importâncias do plano, verifica-se que o plano municipal de 

atendimento socioeducativo de Anápolis também é repleto de limites. Entre eles destaca-se:  

 

 
26

 O Plano Decenal Municipal de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto (2015-2024) foi fornecido pela 

Secretaria de Desenvolvimento Social de Anápolis e possui 22 páginas. Além do diagnóstico do atendimento 

socioeducativo em meio aberto em Anápolis entre 2012 e 2014, apresenta diretrizes e princípios para o 

atendimento.  
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 Ausência de articulação na criação do plano: o Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo de Anápolis que deveria contar com a participação de todos os setores 

que contribuem na execução da medida socioeducativa, que deveria ser amplo do 

ponto de vista do debate e proposição, enfatizando um modelo democrático de criação, 

possui como equipe responsável por sua elaboração apenas quatro servidoras da 

Secretaria de Desenvolvimento Social, embora no documento também constem a 

menção do prefeito da cidade, do juiz da Vara da Infância e Juventude de Anápolis, do 

Promotor de Justiça da Vara da Infância e Juventude e do Presidente do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 Ausência de metas, prazos e responsáveis: esses parecem ser pontos essenciais em 

planos socioeducativos, visto que o plano com duração até 2024 carece de metas 

estabelecidas e sequer apresenta prazos para sua execução. Outro ponto essencial é 

que não são definidos responsáveis pela execução das metas, mesmo porque elas 

inexistem. A ausência de um responsável por fazer a ação acontecer evidencia o 

descompromisso com a real efetivação do plano; 

 Ausência de Metodologia: para além do diagnóstico que o plano apresenta, a ausência 

de uma metodologia de execução dificulta saber como o plano municipal sairá do 

papel; 

 Ausência de Intersetorialidade: o plano também é ausente de ações articuladas com 

outras áreas para o atendimento do jovem em conflito com a lei. Se tais setores como 

educação, saúde, segurança, cultura, esporte, lazer não participaram na execução do 

plano, não é de se surpreender que ações articuladas com essas áreas também 

inexistam no mesmo;  

 Ausência da informação acerca da forma de financiamento: estão ausentes do plano 

também as formas de financiamento da política de atendimento ao jovem autor de ato 

infracional em cumprimento de medida em meio aberto. Como não há formas de 

financiamento, consequentemente estão ausentes as formas de repasse, os valores e as 

fontes de receita; 

 Ausência de indicadores de avaliação: estão ausentes também no plano indicadores 

de avaliação conforme dispõe o artigo 18 da lei do SINASE. Um plano que não é 

avaliado periodicamente perde sua força de efetivação e compromete o controle social 

das políticas públicas; 
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 Gestão do sistema e participação social: Ausência de informação, preparo e 

envolvimento por parte dos atores do processo socioeducativo, evidenciando o que se 

espera da família; da escola; do local de cumprimento da medida (que em Anápolis 

são predominantemente igrejas); dos conselhos de direitos; do juizado, e por assim em 

diante e a função clara de cada ator nesse processo. Tal ausência desemboca na falta 

de sentido para o reeducando, daí compreendermos mais a frente a percepção do 

próprio sentido da medida socioeducativa para o jovem. 

 

Entre os limites e as possibilidades, é inequívoco que um plano deficitário como o 

que se apresenta em Anápolis tem mínimas possibilidades de sucesso ao se realizar na prática. 

No que pese ter sido uma iniciativa louvável e o princípio de uma caminhada, não se percebe 

alternativa que não seja na primeira oportunidade reformulá-lo, a fim de que se torne 

verdadeiramente um instrumento político de garantia de direitos e não um mero fruto de 

formalismo jurídico. 

 

3.2. A expressão dos sujeitos: evidências de uma autonegação do direito à educação 

 

Nesse momento da pesquisa outras indagações foram surgindo na medida em que 

houve os diálogos com o sujeito jovem. Uma primeira indagação foi: qual é o significado que 

o jovem autor de ato infracional atribui à medida socioeducativa? Na medida em que esse 

primeiro questionamento foi respondido, surgiu outro: qual a compreensão que este jovem 

tem de direito à educação? 

As percepções do jovem autor de ato infracional em relação ao cumprimento da 

medida puderam ser percebidas conforme as respostas foram surgindo através das entrevistas. 

Essa percepção do sujeito jovem difere, em certa medida, da própria concepção de medida 

socioeducativa do juiz da infância e juventude de Anápolis e de servidores do CREAS. 

Para o juiz, a medida possui dois vieses (punitiva e de reintegração); para o 

coordenador de medidas, ela objetiva mostrar ao jovem outro caminho possível; e para uma 

orientadora de medidas, ela possibilita a reintegração social na família e na comunidade 

através de diversos fatores (alimentação, educação, saúde, cultura, lazer e profissionalização). 

Para o jovem autor do ato infracional, a percepção é demonstrada em diversas entrevistas 
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quando questionados sobre as contribuições que a medida traria. A mais representativa foi: 

“olha, pra mim poder acabar com a minha pena contribui né” (jovem B-18). 

A fala do jovem acima evidencia que, se por um lado há uma conceituação 

razoavelmente clara acerca do objetivo da medida por parte dos servidores que trabalham na 

aplicação ou execução da medida, esta nem sempre é óbvia para o jovem autor do ato. Esta se 

resume, na maioria das vezes, ao cumprimento da obrigação a fim de pagar por um erro 

(natureza punitiva). 

Com característica parecida, as constatações são claras com relação ao significado 

que o jovem autor do ato infracional atribui à escola. Significado esse diferente do que num 

primeiro momento, a partir da perspectiva do pesquisador, imaginou-se: algo bom, portanto 

um direito a ser exercido. Ao contrário, se o acesso a um direito qualquer que seja se constitui 

em algo bom e se há o reconhecimento de que a escola é um lugar ruim ou com significado 

negativo, logo este não seria um direito digno de ser exercido e sim uma obrigação dolorosa 

para o jovem em questão. 

Em decorrência disso, a atribuição dada pelo jovem à medida socioeducativa tem 

significado semelhante. A medida socioeducativa possui, nesse caso, um sentido 

prioritariamente punitivo, com pouca conotação pedagógica. O seu único benefício é tornar a 

pena recebida mais branda. Essa percepção do jovem possui várias raízes e, em certo ponto, 

se torna compreensível por diversos motivos intimamente relacionados à execução da medida 

em si, como explanado a seguir. 

A ausência de acompanhamento constatada pelo ínfimo número de orientadores e 

espaço adequado para atendimento individual e coletivo; a natureza do serviço prestado que 

possui pouco sentido pedagógico, sendo que a maioria presta serviços de limpeza e outros 

serviços gerais nas instituições que os recebem, atividades estas que trazem a eles pouca 

reflexão acerca do ato e da sua própria condição de jovem marginalizado ou algum 

crescimento intelectual, resultando em um extenuante desgaste físico. Este fato não deixa de 

ser irônico, visto que muitos cumprem a medida em igrejas, locais onde se espera um amparo 

psicológico e de desenvolvimento humano. Se pensarmos a igreja assim como o direito como 

formas de controle social é de se esperar que a igreja tivesse atividade supletiva à do Estado, 

que visa complementar possíveis desajustes familiares. 
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É evidente que algum efeito a medida causa, não fosse isso, o indicador de 

reincidência não seria tão baixo. O entendimento é de que há algum tipo de inclusão, ainda 

que por meio de um serviço 

Para além disso, os mesmos serviços são cumpridos nos órgãos da administração 

municipal de Anápolis, resultando, portanto, numa generalização dessa condição de execução 

da medida que, na fala de alguns jovens, não possui contribuição alguma. Além do que 

nenhuma atividade é acompanhada de uma discussão prévia ou a posteriori, mostrando que o 

serviço prestado possui também um sentido pedagógico. Por outro lado, há os jovens que 

reconhecem na execução da medida uma contribuição, mas não souberam explicar de que 

forma.  

No que se refere à relação com a escola, a fala do juiz é taxativa no sentido de que 

ela é conflituosa.  

 

Dificuldades. Conflituosa. Mas temos insistido, principalmente nas medidas em 

meio aberto, que na liberdade assistida um dos pré requisitos é estar estudando, 

então é acompanhado pelos orientadores de LA essa questão, mas não é tão simples 

quanto parece. Porque muitas vezes as escolas não querem receber esses 

adolescentes, aí vem o conflito. As escolas rotulam esses adolescentes como 

infratores então elas não querem recebê-los, aí vem o convencimento dentro da rede 

de que é possível sim trabalhar esses adolescentes e é possível a mudança. [...] (Juiz 

da Infância e Juventude de Anápolis) 

 

Na realidade, o entendimento é de que o conflito se dá por parte da direção da 

escola quando sabe que o jovem é autor de ato infracional. Mas quando se trata da parte do 

jovem não há conflito, há rejeição. 

Embora o sentido de conflito possa ter duplo significado, quando há um 

enfrentamento ou quando há uma falta de entendimento entre duas partes, e embora a relação 

do jovem em conflito com a lei faça mais sentido dentro desse último contexto, não pode 

haver conflito quando esses dois personagens sequer interagem.  

Mesmo tentando estabelecer outra possibilidade de conflito, esta não se sustenta, 

visto que nas entrevistas, os jovens em sua maioria evidenciaram que não houve mudanças 

significativas na relação com a escola após o ato infracional. E mesmo quando ocorre, essa 

mudança se dá num sentido positivo. 

Dos 10 jovens entrevistados, quatro não estudam, um havia terminado o ensino 

médio e outros cinco estudam. Dentre os que estudam, apenas um está na idade/série normal, 
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todos os outros estão fora da idade/série. De todos, sete estavam estudando na época do ato 

infracional.  

Para um deles, a mãe é que não permitiu mais a ida à escola porque segundo ela, a 

escola seria uma das causas de suas infrações. 

 

Atualmente não estudo não, pretendo estudar agora em agosto. Porque era pra eu 

começar no começo do ano, aí minha mãe ficou meio me enchendo o saco porque eu 

tava no colégio aí aconteceu um incidente também, outra coisa que aconteceu 

comigo porque eu tava estudando e ela me tirou porque eu tava no colégio, aí eu 

tava meio errado no colégio sabe. (Jovem B-18) 

 

Com outro jovem entrevistado, o ato infracional ocorreu também dentro da escola. 

O relato dele assim descreve: 

 

Uai, o do murro foi porque o menino me deu um empurrão, falou: sai da frente e me 

deu um empurrão. Aí eu só dei um murro na cabeça dele. Eu tava com um anel na 

hora e aí cortou a cabeça dele.  (Foi aonde?) Na escola (Dentro da escola?). Aham. 

(Jovem F-15) 

 

Apesar do exposto, ao que parece, não é comum que o ato infracional ocorra no 

ambiente escolar, mesmo porque parte desses jovens sequer o frequenta. Destaca-se aqui o 

papel da escola não só como um ambiente que deve favorecer a prevenção do ato infracional 

naquilo que lhe compete, mas também como importante, talvez principal, colaboradora na 

aplicação da medida socioeducativa em meio aberto. 

Não obstante tudo isso, a negação do direito à educação ocorre em muitos casos 

pela escola, como evidenciado na fala do juiz, embora negado por este. Mas não só pela 

escola. Uma autonegação do direito à educação, hipótese imaginada durante a pesquisa, foi 

constatada através das entrevistas na fala de diversos jovens. 

Apesar de muitos jovens afirmarem que reconhecem a educação como um direito, 

acredita-se que o fazem unicamente porque há um entendimento social amplamente 

divulgado, de sorte que falas como “gosto de escola não”, “agora meu objetivo é só passar de 

ano mesmo” e “voltei umas duas vezes e parei” evidenciam exatamente o oposto. Por outro 

lado, essa negação não é de todo consenso, de modo que ela aparece em outras falas associada 

a uma espécie de direito secundário, cujo resultado só é visível no futuro, geralmente 

mediante a conseguir um bom emprego ou a ser alguém na vida. 
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3.3. A execução da medida socioeducativa em meio aberto e o direito à educação 

 

Diante de tudo que foi colocado, nos encontramos frente a uma triste constatação: 

há uma distância abissal entre o que é proposto no sentido de possibilitar uma socioeducação 

do jovem em cumprimento de medida em meio aberto e sua execução, que de fato não tem 

garantido a esses jovens o direito à educação e sequer a outros direitos. 

Para Oliveira e Silva (2011, p. 172) “[...] fica evidente que as medidas 

socioeducativas são aplicadas em defesa do meio social, e não do adolescente, sua natureza e 

sua finalidade portanto sendo coercitivas, impositivas e punitivas, como são também as penas 

no direito penal”. Frassetto (2003, p.9) citado por Oliveira e Silva (2011, 174) é ainda mais 

duro nas críticas afirmando que, 

 

[...] Reeducação e ressocialização não passam, na realidade possível de hoje, de 

mistificação. Seu sucesso, eventual, agrega-se muito mais a esforços do próprio 

educando do que a qualidade de intervenção que se lhe ministrou. Ainda que algum 

fruto se colha de um ótimo trabalho realizado, a subjetividade na avaliação sem 

qualquer objetividade, perpetuando de modo frustrante e angustiante o controle, 

pondo a perder muito do ganho casualmente obtido. 

 

Embora se reconheça as dificuldades na avaliação do que seria obter resultados 

positivos das MSE para além da não reincidência, esse estudo não se revela tão cético quanto 

aos frutos das medidas socioeducativas, sobretudo aquelas em meio aberto e quando 

realizadas segundo os procedimentos legais, respeitando a peculiar condição de pessoa em 

desenvolvimento do jovem e a intersetorialidade com outras políticas públicas a fim de lhe 

garantir direitos. 

Se para o juiz da infância de Anápolis “a medida em meio aberto é a que merece 

maior investimento porque é a que surte maior resultado, desde que bem executada e 

envolvendo a família do adolescente”, para a orientadora de medida do CREAS, “os 

resultados são desanimadores”, mas que vez ou outra favorecem o jovem a voltar aos 

estudos.  Essa percepção de resultado nem sempre é acompanhada pelo jovem como se pode 

perceber nas entrevistas realizadas. 

Para Oliveira e Silva (2011) a ausência de diretrizes e orientações para a execução 

das medidas de prestação de serviço à comunidade torna os jovens mais vulneráveis ao poder 

discricionário do Sistema de Administração da Justiça Juvenil. Essa discricionariedade que as 
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vezes revestida do discurso de bondade ao jovem nem sempre pode ser entendida como 

benéfica. 

Diante disso, indaga-se até que ponto a MSE da forma que tem sido executada 

possibilita reintegração, acesso a direitos, sobretudo o exercício do direito à educação? Pode 

ela desempenhar o papel para o qual foi criada sem a contribuição da escola? 

Ainda que a educação e a escolarização possam ser em muitos pontos entendidos 

aqui como sinônimos, a primeira se refere a um direito para além do que a segunda se propõe 

a fazer. É no seio do Estado, da Sociedade e da Família que ela se dá. A escolarização se 

refere ao acesso e permanência dos jovens na escola, definidas pela legislação brasileira. 

Craidy et al (2012, p. 178) é clara quanto ao objeto da medida socioeducativa. 

Para a autora, 

 

A educação se dá na família, na sociedade e em todas as instituições que se propõem 

a agir em função do desenvolvimento humano. A educação é um processo mais 

amplo que a escolarização. As medidas socioeducativas têm como objetivo 

fundamental a educação dos que a cumprem. 

  

É óbvio que o entendimento de pelo menos metade dos jovens em cumprimento 

de medida em meio aberto (sejam entrevistados ou através dos indicadores) não vêem na 

educação e na escola um direito a ser exercido. Nesse sentido, Craidy et al (2012, p.183) alega 

que “não há como ter consciência dos próprios direitos sem ter a vivência dos mesmos. E sem 

a consciência dos direitos, não há porque respeitar os direitos dos outros”.  

No entanto, é desafiante compreender se de alguma forma essa dinâmica é 

acolhedora, se promove a participação, a autonomia, o respeito à singularidade, se contribui 

na formação, na solidariedade e nas relações pessoais, qual deve ser o objetivo da medida 

socioeducativa. 

Revelando que não houve e não há uma intersetorialidade nesse atendimento 

(cultura, esporte, emprego, educação, saúde), logo, a medida por si só evidencia ausência na 

efetivação da política nacional de atendimento no que tange a parcela que lhe compete: o 

município, visto que a maioria da administração desses serviços é feita por esse localmente. 

Mesmo com - e talvez por isso - as dificuldades com a descentralização das políticas públicas. 

O falho funcionamento da rede de proteção acaba por colocar em evidência o jovem autor do 

ato infracional. Fruto de uma sociedade desigual, não por acaso o jovem em conflito com a lei 

é o protagonista.  
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É nesse ínterim que se acredita no fundamental papel da escola, ainda que repleta 

de incongruências históricas e das já abordadas nessa pesquisa. Há uma evidente interação 

entre a medida socioeducativa e o papel escolar nos dias atuais, sem o qual qualquer medida 

será mera punição com o objetivo principal de proteção da sociedade em detrimento do perigo 

do “jovem infrator” no meio social. 

Não se pode abordar um direito à juventude, no sentido em que Groppo (2000) 

aborda, sem que lhe seja oferecida as garantias de vivê-la e usufruir de uma ampla rede de 

atendimento, visando seu pleno desenvolvimento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

Quando ouvi um jovem em entrevista afirmar que acredita que “[a educação] é um 

direito, mas que não o quer, porque está de boa de estudar”, a princípio me assombrou, mas 

não pude deixar de reconhecer que a escola tem sido um peso para muitos desses jovens em 

conflito com a lei. Não bastou que lhes fosse garantido o acesso sem que a ele estivessem 

aliadas as condições mínimas de permanência. E isso passa pela compreensão de sua condição 

de pessoa em desenvolvimento, não raras vezes alijado de direitos básicos, sendo essa uma 

condição histórica no Brasil. 

Longe, porém de visualizar na educação escolar a solução para todos os 

problemas sociais atuais, compartilho do mesmo princípio que encorajou Paulo Freire de que 

“[...] se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade é 

capaz de mudar”. (FREIRE, 2000, p.67) 

Reconheço aqui que, apesar da garantia tardia à educação, os progressos na 

legislação e nas políticas públicas dos últimos 15 anos foram capazes de melhorar 

consideravelmente a situação social de milhares de jovens no país, mas que ainda desafios 

marcantes se apresentam, entre eles, como o Estado e a Sociedade têm lidado com o jovem 

em conflito com a lei. Não obstante tudo isso, recentes movimentos políticos, tem proposto 

criminalizar ainda mais o jovem, propondo o endurecimento da legislação em substituição ao 

acesso às diversas políticas públicas. 

Foi constatado que a experiência de Anápolis ao lidar com o jovem em conflito 

com a lei não se diferencia, nem na teoria e nem na prática, da situação nacional. Ainda que 

com todos os esforços para torná-la diferente. O jovem em conflito com a lei ainda continua 

sendo considerado mais problema social que esperança de futuro, cujas famílias, 

nomeadamente desestruturadas, são culpabilizadas por sua má educação enquanto o Estado 

tenta justificar por diversos discursos a histórica ausência em lhes garantir direitos básicos 

articulados em rede. 

Não se pode negar nesse estudo as constatações estruturais da negação de direitos 

da maioria dos jovens que, em algum momento da sua vida, passaram a cometer atos 

infracionais. Não é apenas reformulando a política de atendimento ao jovem em conflito com 
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a lei enquanto meio que resolverá as estruturas desiguais do nosso país. O ato infracional não 

é causa é consequência. 

A triste constatação do distanciamento entre o que é proposto e o que é efetivado 

na política de atendimento ao jovem autor do ato infracional tem distanciado o jovem cada 

vez mais do direito à educação e de outros direitos. 

Os desafios ligados à gestão do sistema socioeducativo, que por vezes é realizado 

de forma improvisada; a existência de um frágil plano municipal de atendimento sem 

compromissos com uma real efetivação aliados a uma escola distanciada da realidade do 

jovem autor do ato infracional não poderiam gerar outros resultados senão a violação de 

direitos e, consequentemente, uma autonegação do direito à educação pelo próprio jovem 

autor do ato. 

Não obstante toda a dedicação e boa vontade de quem trabalha com afinco na 

execução das medidas socioeducativas em meio aberto é preciso avançar muito. Acredito que 

ações como estas a seguir possam promover imensuráveis melhorias no atendimento ao jovem 

em conflito com a lei: 1- Reestruturar o plano municipal de atendimento socioeducativo de 

forma democrática e com ampla participação, inserindo metas, prazos, responsáveis e 

financiamento; 2- Promover estratégias de envolvimento e formação dos diversos atores na 

execução da medida, como a família, a instituição de cumprimento, o próprio jovem autor do 

ato e, sobretudo a escola; 3- Acompanhar as famílias e os jovens autores do ato infracional a 

fim de lhes garantir acesso à rede de garantia de direitos; 4- Promover uma educação escolar 

específica para o jovem autor do ato infracional, reconhecendo sua condição de pessoa em 

desenvolvimento cujo acesso a direitos foi historicamente violada; e 5- Possibilitar que 

políticas para o jovem em conflito com a lei estejam em todos os planos setoriais, com o 

cuidado de promover sua visibilidade e não sua estigmatização.  

Essa pesquisa se deteve a um aspecto da questão juvenil na cidade de Anápolis, 

que foi o direito à educação/escolarização, ainda que outros aspectos tenham sido abordados 

como complementos necessários para se chegar aos resultados pretendidos. Sua investigação 

não se esgota aqui. Estudos sobre a abordagem a partir da escola nesse processo de 

socioeducação ou a partir das famílias desses jovens autores de ato infracional não foram 

possíveis aqui, dado a limitação que demanda o recorte do tema. Análises dos diversos planos 

municipais (cultura, esporte, saúde) também foram impossibilitadas de compor essa pesquisa, 

mas que deixo como sugestões para investigações futuras, a fim de que possam complementar 
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essa, objetivando um sistema socioeducativo em meio aberto fortalecido e humano, 

garantindo a promoção e defesa dos direitos dos jovens anapolinos. 

Concluo com Gallardo (2014) que se expressa dizendo que os poetas de diferentes 

culturas escreveram que a noite nunca é tão escura do que quando está para amanhecer. Mas 

que, ao contrário da noite e do amanhecer, que resultam puramente da rotação do planeta, os 

direitos humanos exigem tanto serem produzidos quanto significados. 
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APENDICES 

 

 

 

1. ENTREVISTA COM O JUIZ DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ANÁPOLIS 

  

1.  Gostaria que você falasse como é que se inicia o trato com o adolescente em conflito 

com a lei em Anápolis, um pouco do histórico e o funcionamento antes e pós-estatuto da 

criança e do adolescente. 

Bem, eu não sei te dizer antes como era em Anápolis porque eu não estava aqui. O 

que eu posso dizer é desde que estou aqui, estou aqui há 15 anos no Juizado da Infância e 

Juventude. O que nós fizemos foi implementar efetivamente as medidas em meio aberto 

(Prestação de serviço à comunidade e Liberdade Assistida), em 2001. Com a lei do SINASE e 

com os papéis claros bem definidos, funcionava aqui dentro do juizado uma equipe que fazia 

o monitoramento dessas medidas, essa equipe cedida pela prefeitura. Com a mudança 

proporcionada pelo SINASE essa equipe foi para o CREAS, porque ficou submetida ao 

CREAS, então essa equipe se deslocou fisicamente daqui e foi para o prédio do CREAS. 

Então ali, em parceria com o juizado da infância essas medidas vêm sendo geridas no 

município, mas ela já é implementada desde 2001. 

  

2. Quais as principais diferenças com o trato do adolescente em conflito com a lei em 

Anápolis antes e depois o ECA? E como foi essa transição? 

Bem, antes do ECA eu não estava aqui então não sei dizer como era, mas de forma 

geral o ECA teve uma mudança de paradigmas, passou para o paradigma da proteção integral, 

o que difere muito do código de menores. Mudou todo o enfoque, isso não só em Anápolis, 

mas no Brasil todo.  

 

3.  O que você considera que seja o maior desafio para o trato com o adolescente em 

conflito com a lei em meio aberto? 

      Bom, o maior desafio que nós temos hoje nas medidas socioeducativas, não só com 

relação ao meio aberto é a desestrutura familiar desses adolescentes e o envolvimento com 

substâncias entorpecentes, álcool e outras drogas. Nós temos visto a falta de referência do 

adolescente e a falta de referência dentro da família. Isso tem dificultado um pouco a 

reinserção social desses adolescentes. 

 

4. E com relação à reincidência? 

Com relação à reincidência o que nós temos percebido é que quando pegamos o 

adolescente no começo da sua vida infracional nós conseguimos diminuir bastante a 

reincidência. É um pouco mais difícil quando ele já chega aqui com três ou quatro  atos 

infracionais, já participando muitas vezes de alguma quadrilha ou muito envolvido nas drogas.  

Mas mesmo assim temos tido algumas experiências exitosas nesse sentido. 
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5.    Qual o objetivo da medida socioeducativa para você? 

  A medida tem dois vieses, não deixa de ser uma medida retributiva para ele sentir e 

assumir que realmente fez alguma coisa errada, mas a medida também tem um viés de 

reintegração social para que o adolescente possa se situar dentro do universo, “quem sou eu, 

por quê estou aqui e o que é que eu estou fazendo”, “se tive um comportamento errado estou 

recebendo uma medida em razão desse comportamento”, “qual o comportamento é o correto e 

que eu devo ter, tanto na minha família quanto na sociedade de Anápolis”.  

 

6. Você acha que a medida em meio aberto em relação ao meio fechado tem mais 

resultados? Positivos ou negativos? 

A medida em meio aberto é uma das medidas que deve receber maior investimento. 

O que nós vemos são as pessoas preocupadas muito com a medida de internação quando na 

verdade uma das medidas que surte o maior resultado é a medida em meio aberto, tanto a 

liberdade assistida quanto a prestação de serviço à comunidade, desde que bem executada e 

envolvendo a família dos adolescentes. Aí sim, essas medidas são as que mais reintegram e 

recuperam o adolescente.  

 

7.    Em Anápolis há uma preferência por aplicação de algum tipo de medida? 

Não, eu não digo que há preferência, vai de acordo com a gravidade do ato 

infracional. O que acontece é, se o ato infracional é mais grave que vai receber internação, 

depois com a progressão de medida esse adolescente vai passar para as medidas em meio 

aberto. Então são duas formas, ou ele recebe inicialmente a medida em meio aberto (LA ou 

PSC, ou LA sozinha ou PSC sozinha), LA entenda-se Liberdade Assistida, PSC - Prestação de 

Serviço à Comunidade, ou ele vai receber uma medida de internação que é privativa de 

liberdade, ou a semiliberdade. Nessas duas últimas medidas quando ele tem uma progressão, 

ele vai para uma medida em meio aberto, ou liberdade assistida, ou prestação de serviço, ou as 

duas juntas.  

 

8. Como você percebe a relação desses adolescentes e suas famílias? 

Uma grande maioria é de uma família desestruturada, desintegrada e isso contribui 

para que o adolescente entre na vida infracional. O grande desafio é esse. A gente faz um 

trabalho com o adolescente tanto na internação quanto em meio aberto e se a família não se 

estrutura e ele está naquele meio que é um meio pernicioso, a probabilidade dele voltar a 

reincidir é muito grande. Por isso a importância do trabalho junto das famílias, em ajudar 

essas famílias a se reestruturarem e a andar com as próprias pernas, tendo bem definido quais 

são os seus valores.  

 

9. Como você percebe a relação desses adolescentes com a escola? 

Dificuldades. Conflituosa. Mas temos insistido, principalmente nas medidas em 

meio aberto, que na liberdade assistida um dos pré requisitos é estar estudando, então é 
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acompanhado pelos orientadores de LA essa questão, mas não é tão simples quanto parece. 

Porque muitas vezes as escolas não querem receber esses adolescentes, aí vem o conflito. As 

escolas rotulam esses adolescentes como infratores então elas não querem recebê-los, aí vem 

o convencimento dentro da rede de que é possível sim trabalhar esses adolescentes e é 

possível a mudança. O sistema tem que acreditar. E nós temos conseguido adesão de algumas 

escolas, de algumas diretoras e diretores que entendem muito bem o caráter da medida.  

 

10. Houve casos ou é comum que o direito à educação desses adolescentes fosse negado 

em algum momento? 

Eu não posso dizer que algum adolescente ficou sem estudar, mas que nós já 

tivemos dificuldade com algumas escolas em negar esses adolescentes por ser infrator, 

tivemos sim e não foram poucas. Aí vem o trabalho do juizado da infância com a rede no 

convencimento, às vezes até com medida judicial, para inserir esses adolescente. Mas muitas 

vezes só com a conversa, com o convencimento isso acontece.  

 

11. Qual a importância da educação para esse adolescente? 

  Fundamental. Porque é isso que vai abrir os horizontes desse adolescente, vai fazer 

com que ele participe da vida em comunidade, e que ele além de poder sonhar possa realizar 

os seus sonhos através de um trabalho digno. 

 

12. Atualmente, o que você considera como as maiores dificuldades em relação ao 

adolescente em conflito com a lei em Anápolis? 

  Bem, as maiores dificuldades são: problema familiar, problema com as drogas e as 

oportunidades. Agora nós estamos passando por uma recessão econômica muito grande e nós 

precisamos também colocar esses adolescentes no mercado de trabalho. Dando uma 

oportunidade, uma perspectiva diferente da que ele viu no ato infracional. São desafios que 

nós vamos, em parceria, conseguir vencer. 
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2. ENTREVISTA COM ORIENTADORA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM 

MEIO ABERTO DO CREAS 

 

 

1. Qual o objetivo da medida socioeducativa para você? 

Na minha opinião, tento resgatar o socioeducando, abrindo uma perspectiva de 

um novo projeto para sua vida, que ajude a sair da marginalização, possibilitando sua 

reintegração social na família e na sociedade, aliando a fatores que lhe garantam alimentação, 

educação, saúde, cultura, lazer e profissionalização, visando tentar melhorar a realidade do 

socioeducando. 

 

2. Você acha que essa medida tem resultados? Positivos ou negativos? 

Resultados infelizmente são desanimadores, um dos pontos positivos que vejo é o 

estímulo de voltarem a estudar ou de fazer algum curso profissionalizante, um ponto negativo 

é a falta de apoio. 

 

3.  Quantos jovens atualmente cumprem medida socioeducativa? 

267 

 

4. Qual a maior dificuldade em lidar com a aplicação de medida socioeducativa em meio 

aberto? 

A maior dificuldade que vejo é a falta de apoio. 

 

5. Como você percebe a relação desses adolescentes e suas famílias? 

A vida da maioria dos socioeducando é de total descaso e abandono, tanto na vida 

material como afetivo. 

 

6. Como você percebe a relação desses adolescentes com a escola? 

Eles não conseguem obedecer as regras, as Escolas são mal equipadas e os 

funcionários mal preparados, causando uma total falta de motivação, na qual acaba fazendo 

que os socioeducando percam a vontade de estudar. 

 

7. Qual a prioridade de espaços em que são determinadas as medidas de prestação de 

serviço, ou seja, como são escolhidas essas instituições? Por quê? 

Aqui deixamos a escolha dos socioeducando, tendo preferência locais próximos a 

suas residências, uma das prioridades são os CRAS, igrejas e/ou órgãos da nossa rede. 

 

8. Qual o tipo de atividades que esses adolescentes realizam no cumprimento de medida 

e como é feito o acompanhamento? 

Os socioeducando em cumprimento de medida de PSC prestam serviços gerais, e 

são acompanhados pelas pessoas das instituições com controle feito através de folha de 

frequência, as quais são apresentadas mensalmente  ao CREAS, na LA realizamos visitas e 

apresentamos relatórios mensais ao juizado. 

 

9. Onde é a frequência escolar desses jovens? (se estudam próximo a sua residência) 

Esses socioeducando quando estudam preferem estudar próximos de sua 

residência, ou em escolas que possa aceitar. 
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10. Há em algum momento a negação da frequência à escola por parte das direções? E 

como isso se dá? 

Sempre que solicitamos as escolas nos envia uma declaração de frequência 

escolar. 
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3. ENTREVISTA COM COORDENADOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM 

MEIO ABERTO DO CREAS 

 

 

1. Qual o objetivo da medida socioeducativa para você? 

Tentar mostrar para esses adolescentes que cometeu um ato infracional e precisa 

que ter uma mudança de vida para que não continue nesse mundo que levou ele a cometer 

esse ato infracional.  

 

2. Você acha que essa medida tem resultados? Positivos ou negativos? 

Quando o adolescente demonstra interesse e a sua família, a gente tem tido vários 

êxitos em términos de medida e os adolescentes têm demonstrado muito interesse em cumprir 

uma mudança de vida devido à violência que hoje a gente tem vivido, então demonstra para 

eles assim que eles precisa de ter uma mudança de atitude.  

 

3. Quantos jovens atualmente cumprem medida socioeducativa? 

Aproximadamente 280.  

 

4. Qual a maior dificuldade em lidar com a aplicação de medida socioeducativa em meio 

aberto? 

Na maioria das vezes é as pessoas aceitar que a gente encaminhe esses 

adolescentes, porque o pessoal tem um preconceito muito grande em relação do adolescente 

autor de ato infracional. Eles têm resistência. Que às vezes eles pensam que eles podem fazer 

alguma coisa com eles. Então a gente sofre alguma resistência por parte das instituições para 

poder receber esses adolescentes.  

 

5. Como você percebe a relação desses adolescentes e suas famílias? 

Olha, pelo que a gente vê assim a gente vê que não é uma relação muito próxima 

não. Principalmente da parte masculina que é da parte do pai. A gente tem aqui várias pessoas 

que vêm, são pessoas que vem os avós, vêm as mães, e os pais é muito pouco. Então a 

proximidade desses adolescentes com a família não é muito... Ele teria que viver uma família.  

 

6. Como você percebe a relação desses adolescentes com a escola? 

Uma das coisas que a gente pede pro adolescente aqui é que ele esteja 

matriculado, que a gente até acompanha essa escolaridade dele, mas a escolaridade deles é 

baixa, eles não têm muito assim... Afinidade com a escola, porque hoje a vida que eles 

praticamente vivem então oferece mais oportunidade pra eles que a própria escola. Então o 

que a gente tenta mostrar pra eles e o que a gente pede na medida é que eles façam a 

matricula, que eles estejam matriculados, os orientadores acompanham isso também. A gente 

pede a família pra acompanhar.  E nas informações que a gente passa no dia a dia pro juiz a 

gente tá sempre informando essa matrícula deles, pra que eles volte a estudar novamente, pra 

que melhore até pra própria vida deles, pra fazer um curso, pra ser alguém na vida. 

 

7. Como você compreende o direito à educação? 

Hoje, assim, a gente nota que a facilidade desses adolescentes de estar estudando 

mudou muito. Então a educação hoje tem facilidade pra todos entrar. Então só não entra e não 

muda de vida quem não quer. Porque hoje, pra você ver, aqui antigamente em Anápolis que a 
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gente notava tinha uma ou duas faculdades, hoje a gente tem cinco, seis, ou as vezes até mais. 

Então a facilidade de entrar na escola hoje depende muito deles e do incentivo da família e 

também da escola. Eu acho que a escola hoje poderia ter alguns atrativos melhor pra você 

levar esses adolescentes, voltar um pouco aqueles grêmios estudantis que tinha antigamente 

pra que esses adolescentes se envolvam mais na escola, não fica só o professor. E as vezes 

também envolver até algumas coisas de reunião com família, e levar alguma coisa pra dentro 

da escola onde a família também pode tá  participando junto com esse adolescente.  

 

8. Qual a prioridade de espaços em que são determinadas as medidas de prestação de 

serviço, ou seja, como são escolhidas essas instituições? Por quê? 

É igual eu falei anteriormente, a gente procura mandar o adolescente pra um lugar 

próximo a sua residência. É o que o próprio estatuto pede. E a gente tem tido assim, a gente 

escolhe algumas igrejas, algumas escolas, e a maioria das vezes igual eu falei da resistência 

que tem, então a gente procura assim, as entidades, as escolas, as igrejas que realmente queira 

tá participando, porque a gente precisa de uma pessoa lá dentro que vai tá acompanhando esse 

adolescente, que ele tem que ter um acompanhamento. Então assim, a gente procura muito o 

que vai favorecer tanto a instituição como o adolescente. E a gente procura também que esteja 

próximo a sua casa, para que ele não... volte a, mesmo pelo ato infracional, ele volte ao 

convívio daquela comunidade onde ele reside ali juntamente com a sua família. 

 

9. Então o que é levado em consideração para escolher esse locais é o espaço ter 

disponibilidade de receber eles? 

De receber eles. E assim, o que a gente procura também, porque a gente sabe da 

dificuldade hoje financeira desses adolescentes, das famílias, então se ele prestar serviço num 

lugar mais longe, alguma coisa, ele vai ter que deslocar, ele vai ter que pagar uma passagem, e 

a gente sabe que muitas vezes eles não tem condições pra isso. 

 

10. Qual o tipo de atividades que esses adolescentes realizam no cumprimento de medida 

e como é feito o acompanhamento? 

Olha, a gente procura ir na instituição, a gente procura falar com alguém pra 

acompanhar esse adolescente, a gente já teve uma discussão com o juiz e o promotor, a gente 

tem que mostrar pra esse adolescente que ele tá nesse local pra cumprir pelo um ato 

infracional cometido, então assim, a gente tem que ter cuidado para que não tenha alguma 

regalia, porque senão ele vai achar que pelo ato cometido ele tem muita prioridade. Então a 

gente vê, as vezes eles ajudam em alguns serviços gerais, a gente vai tá encaminhando eles 

agora para viveiros da prefeitura onde eles vão tá aprendendo a plantar, a fazer poda, a mexer 

com jardinagem, porque isso futuramente pode virar até uma profissão pra ele mesmo, e a 

gente  procura acompanhar esse adolescente até os 70% do seu cumprimento da medida, nessa 

fase de... mostrando pra ele que ele tá ali pagando por um ato infracional. Nesse período ele já 

vai estar fazendo um curso profissionalizante, e a hora que a gente ver o interesse dele, os 

orientadores já estão bem cientes, a secretaria social hoje, o trabalho, emprego e renda 

também funciona dentro. E a gente vai tá procurando encaminhar eles para o mercado de 

trabalho. Nisso também a gente vai tá encaminhando sua família, mãe, pai, porque uma das 

perguntas que a gente tem na entrevista primeira com eles é qual o curso que eles pretendiam 

fazer, qual o curso que a família pretendia fazer, porque a gente precisa também demonstrar 

alguma coisa pra eles onde eles vão ter algum dinheiro, alguma coisa para o sustento da sua 

própria família. 
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11. Onde é a frequência escolar desses jovens? 

No período que a gente tá acompanhando eles, na maioria das vezes eles 

frequentam, porque a gente tá, o orientador tá sempre perguntando como é que tá, tá sempre 

em contato com a família, tá sempre em contato com a sua mãe, por isso a gente tá 

procurando também fazer o egresso após o término dessa medida. Porque não só por ele ter 

cometido o ato infracional, mas como o orientador ele passa a ter já um vínculo tanto quanto a 

família, a gente tá procurando acompanhar pra que ele não largue essa escola novamente e ele 

continue no ritmo que ele tava quando  ele tava cumprindo essa medida que ele tinha um 

orientador acompanhando ele.  

 

12. Houve casos de negação do acesso a escola por parte de algum diretor? E como isso 

funciona? 

A gente teve duas vezes dois problemas, um na rede que ele não queria aceitar 

tanto ele pra cumprir a medida e bem como também estudando, igual eu falei pra você, o 

pessoal hoje, a gente trabalha muito em relação a tirar essa dúvida da pessoa em relação a esse 

adolescente. Tem vários atos infracionais. Tem adolescente que vem aqui que ele dirigiu um 

carro do pai, dirigiu o carro da mãe, ou teve uma briga na escola, ou a menina que brigou por 

causa de um namorado, alguma coisa, só que hoje as pessoas tratam todos como iguais. Então 

isso a gente tem feito, a gente já fez vários seminários, convida os diretores de escola, convida 

porque tanto na prestação de serviço quanto na escolaridade, porque a gente já teve diretor 

que ligou aqui e pediu pra gente transferir ele de escola. Porque também o adolescente muitas 

vezes chega falando assim 'ai eu vim lá do juizado', 'eu sou isso, eu sou aquilo', então a gente 

procura tirar isso deles também, do adolescente, e tentar mostrar para as pessoas, porque a 

resistência a gente sabe, a pessoa tem realmente, mas a gente precisa conscientizar essas 

pessoas, porque a gente precisa de ajuda porque pelo número de adolescentes que a gente tem 

quanto mais lugares que a gente tem pra eles prestar serviço  é necessário, e que além disso 

eles vão tá ajudando também e aí por isso que eu falei, a gente procura fazer perto da sua casa 

que as vezes esse pessoal pode tá levando essa família pra dentro da escola pra tá ajudando e 

as vezes o receio que eles tem dele ser um infrator ele pode transformar num ajudante dentro 

daquela escola e ajudar em muita coisa, pode ser um exemplo para os outros adolescentes, 

para que eles não cometam um ato infracional também como ele cometeu. 

 

13. Por quê o município não faz uso do SIPIA SINASE WEB? 

A gente já entrou várias vezes em contato com o pessoal de Goiânia, a secretaria 

da cidadania e trabalho, mas eles trabalham muito em cima isso em cima dos conselhos 

tutelares, agora eu vou entrar em contato porque se tem esse negócio aí e a gente tem que 

alimentar, a gente vai tá fazendo porque se é de interesse para ter informações deles, porque 

sempre a gente informa, número de adolescentes, número disso, tanto pra Goiânia quanto pra 

Brasília, pro Governo Federal. Mas eu vou estudar esse, porque eu tô chegando agora 

também, eu tive fora algum tempo, assumi agora de novo em janeiro, mas eu vou tá 

procurando isso ai pra gente estar se adequando, se tem que tá, numa próxima entrevista que 

você fizer pode ter certeza que a gente vai tá dentro do que é pedido. 

 

14. Gostaria que você falasse um pouquinho do histórico do atendimento aqui e o 

funcionamento. 
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Olha, a gente começou a liberdade assistida, já tinha uns outros juízes que tinha 

passado, que tentava mexer com essa medida, mas aí depois vem implementando com o 

SINASE, o governo federal veio adaptando essa medida, aí chegou o Dr. Carlos que é o juiz 

da infância hoje em Anápolis e a gente criou essa medida desde 2002, lógico que a gente veio 

engatinhando, mas hoje a gente tem um respaldo muito grande no município, tem um respaldo 

grande do juiz da infância, e foi crescendo muito. Hoje a gente já tem os profissionais que são 

efetivos da prefeitura, mas a gente tem alguns comissionados também, mas a gente procura 

deixar mais efetivos porque a gente sabe que comissionado hoje as vezes ele tá trabalhando, 

amanhã não tá.  Então a gente procura deixar os efetivos pela continuidade do trabalho com os 

adolescentes. Mas uma coisa assim que a gente tem tido muito final de medida, que os 

adolescentes cumpre realmente. Tem alguns adolescentes que ele volta depois pra 

cumprimentar seu orientador, conversar, fazer alguma coisa, então a gente procura mostrar 

pra eles que a vida tem dois caminhos: o certo e o errado. O errado ele vai ter várias 

facilidades, vai ter um monte de coisa, só que no final é doloroso o final dele. E o caminho 

certo as vezes é mais difícil, vai ter cobrança do pai, vai ter cobrança da mãe, vai ter cobrança 

de juiz, e a gente mostra pra ele que o final, o êxito dele vai ser melhor e a vida dele vai ser 

diferente. Porque a vida precisa ser diferente, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje 

já tá complicado, e se a gente procura ainda, vai ficar mais difícil. Porque você ouve falar 

muito assim: adolescente não tem punição. Mas eu acho que é até o contrário, eu acho a pena 

aplicada ao adolescente conforme alguns casos é pequena, porque o adolescente que é punido 

hoje ele pode ficar de um a 45 dias num centro de internação, onde depois o promotor e o juiz 

vai estar chamando pra audiência pra julgá-lo e ver qual a medida que ele vai cumprir. O 

adulto hoje ele vai recolhido, por exemplo, além da audiência de custódia que tem hoje que 

ele pode sair de lá direto, ele fica 7 dias se ele arrumar um advogado bom ele sai e as vezes o 

adolescente continua recolhido. Só que você vê muito na mídia, vê pra todo lado que 

adolescente não tem punição. Por quê isso? Porque eu acho que a pena para alguns atos 

infracionais cometido é pequena. Porque se você for analisar bem entre o direito do 

adolescente e o direito do adulto, as vezes ele fica mais tempo no centro de internação do que 

o adulto no presídio.  
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4. ENTREVISTA COM JOVENS EM CONFLITO COM A LEI 

 

 

4.1. Entrevista JOVEM (A-19) 

 

1. Como você descreve a relação com a sua família antes e depois do ato infracional? 

Antes eu e meu pai começava a brigar direto e agora ele mudou agora nós tá de 

boa, sossegado. (Você mora só com seu pai?) Não, agora estou morando com minha irmã, 

porque meu cunhado foi preso, daí estou morando com minha irmã, cuidando dela porque ela 

tá grávida. (Você acha que é diferente antes de você cometer o ato pra depois que você 

cometeu o ato?) É atualmente é bem diferente, que agora antes de você fazer alguma coisa 

você pensa né, você já sabe o que vai acontecer depois.  

 

2. O que te levou a cometer o ato infracional? 

Ah não, eu perdi minha mãe e aí desgostei da minha vida. 

 

3. O cumprimento da medida socioeducativa contribuiu para você? Como? 

Ah foi bom né, eu nem estava querendo pagar não. Nem um lugar estava 

querendo me pegar. Aí me perguntaram se eu queria cumprir aqui, aí eu disse que queria e 

arrumou pra mim aqui e comecei a pagar aqui. 

 

4. Estuda atualmente? Qual série? Sua idade? Se não, por quê desistiu? 

Estudo não. Uai eu nem pra escola eu ia quando eu estudava. Em vez de ir pra 

escola eu ia era pra beira do córrego, aí nem pra escola eu tava indo e a professora falou que 

eu tava roubando ela, nem na escola eu chegava a ir, nem na porta da escola eu ia. Eu fingia 

que ia pra escola, só pegava a rua assim e descia a outra rua e encontrava os amigo meu pra 

nós ir pro córrego.  

 

5. O que significa a escola para você? 

A não, estou de boa de escola. (Você não gosta?) Gosto de escola não. (Não tem 

significado nem um para você?) Tem não. 

 

6. Como é sua relação na escola antes e depois do ato infracional? 

Eu nunca gostei de estudar não (Você acredita que a educação é um direito ou um 

dever para você?) Um direito né. Mas não quero não, estou de boa de estudar. 

 

7. Qual o tipo de serviço você realiza no cumprimento da medida 

Uai eu faço limpeza aí. O que eles pedir a gente tem que fazer. 
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4.2. Entrevista JOVEM (B-18) 

 

1. Como você descreve a relação com a sua família antes e depois do ato infracional? 

Antes do ato infracional, minha família era bem mais rígida, bem mais rígida 

mesmo, aí depois ficou ainda em cima assim, mas deixou mais um pouco de lado assim, antes 

eles eram mais ligado, enchiam o saco, pra onde eu saia, mas agora nem falam muito assim 

não.( Você mora com quem?) Com minha mãe e meu pai. (Tem irmãos ?) Tenho, irmã. 

 

2. O que te levou a cometer o ato infracional?  

Na verdade cara o que me levou a cometer foi o seguinte, eu estava devendo e 

precisava pagar a dívida, certo? Eu não estava trabalhando, não tinha serviço e nem nada, 

como de menor não tem serviço, aí o que aconteceu me juntei com alguns colegas meu e 

surgiu a ideia, bolamos o plano e no dia deu o que deu. 

 

3. O cumprimento da medida socioeducativa contribuiu para você? Como? 

Olha, pra mim poder acabar com minha pena contribui né. 

 

4. Estuda atualmente? Qual série? Sua idade? Se não, por quê desistiu? 

Atualmente não estudo não, pretendo estudar agora em agosto. Porque era pra eu 

começar no começo do ano, aí minha mãe ficou meio me enjuando o saco porque eu tava no 

colégio aí aconteceu um incidente também, outra coisa que aconteceu comigo porque eu tava 

estudando e ela me tirou porque eu tava no colégio, aí eu tava meio errado no colégio sabe. 

(Quando você cometeu o ato infracional você estava estudando?) Estava. 

 

5. O que significa a escola para você? 

Escola é um lugar para estudar. 

 

6. Como é sua relação na escola antes e depois do ato infracional? 

Olha pra você vê, depois do ato eu não estudei e antes eu já estudava ainda. Eu era 

bem custoso, agora eu sou mais quieto. 

 

7. Qual o maior desafio (dificuldade) na escola? 

O maior desafio, cara falar pra você que no colégio é aturar as professora chata. 

Porque tem umas professora que vou te falar, só porque ela não vai com a sua cara ela já 

passa um texto de mil anos já. 

 

8. Qual o tipo de serviço você realiza no cumprimento da medida? 

Serviços de limpeza, serviços gerais. 
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4.3. Entrevista JOVEM (C-18) 

 

1. Como você descreve a relação com a sua família antes e depois do ato infracional? 

Normal né, só preocupação mais né. (Você mora com quem?) Moro com minha 

mãe, meu padrasto e meu irmão mais novo.  

 

2. O que te levou a cometer o ato infracional?  

Ah eu tava, comecei a usar pedra né, aí eu peguei parei um tempo daí eu recaí e 

no dia que eu recai eles foi, fizeram a abordagem e acharam no chão lá. (Na época do ato 

infracional você estava estudando?) Estava, tinha feito minha matrícula pra estudar. 

 

3. O cumprimento da medida socioeducativa contribuiu para você? Como? 

Tá ocupando a mente né, porque mente vazia...  

 

4. Estuda atualmente? Qual série? Sua idade? Se não, por quê desistiu? 

Não. Na época eu tinha parado daí eu fiz a matricula daí não foi nem um dia, 

desgostei. 

 

5. O que significa a escola para você? 

Pra mim é como se fosse uma temporada né, um aprendizado. 

 

6. Como é sua relação na escola antes e depois do ato infracional? 

Ah eu tinha nota boa né, só que eu era meio baguncento, pequeno a gente tem que 

aprontar um pouquinho né. (Depois do ato você voltou a estudar?) Voltei umas duas vezes e 

parei. 

 

7. Qual o maior desafio (dificuldade) na escola? 

Não tem dificuldades não, é só tem horas que a gente quer, tem horas que a gente 

já desiste. 

 

8. Qual o tipo de serviço você realiza no cumprimento da medida? 

Ah eu faço limpeza. 
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4.4. Entrevista JOVEM (D-18) 

 

1. Como você descreve a relação com a sua família antes e depois do ato infracional? 

Uai, com minha família era normal tipo assim igual como eu sou hoje em casa, 

fico lá, converso com minha mãe, com meu pai, frequento a escola, normal, não mudou nada 

não. Mudou só não ir mais pra rua tipo assim como eu ia antes, com frequencia. Agora não 

né. Procurar ficar mais perto da minha mãe por que depois só o que você passou você vê 

quem está do seu lado. (Você mora com quem?) Com minha mãe e meu pai. (Tem irmãos?) 

Tenho. (Mora com você?) aham. 

 

2. O que te levou a cometer o ato infracional? 

Ah uma questão de dinheiro. (Você estava trabalhando na época?) Não, na época 

eu estava desempregado, agora eu já tô de boa. (Estava estudando quando você cometeu o 

ato?) Tava. (Você não começou a cumprir a medida ainda né, você acha que a medida pode 

contribuir para você de alguma forma?) Sei lá, acho bom não cumprir. Porque da outra vez 

eu já cumpri né, já cumpri outra de 6 meses também, agora de novo (E ela contribuiu de 

alguma forma?) Olha, ajudou muito lá onde eu estava fazendo o serviço (Onde era?) Numa 

igreja. ( Perto da sua casa mesmo?) Lá no bairro.   

 

3. Estuda atualmente? Qual série? Sua idade? Se não, por quê desistiu? 

Aham. (Qual série?) 8º ano (E você tem 18?) Aham, porque eu tive que parar de 

estudar, fiquei uns 2 anos sem estudar, aí eu fui preso, aí agora que eu voltei a estudar de 

novo. (Mas não reprovou nem uma?) Não, tipo assim quando eu parei de estudar eu reprovei, 

reprovei no 6ºº ano, aí eu fiquei um ano sem estudar, depois eu voltei passei pro 7º, aí mais 

um ano de novo parei, fui pro 8º e fiquei mais um ano, aí agora que eu voltei a estudar de 

novo.  

 

4. O que significa a escola para você? 

Uai, escola para mim tipo hoje em dia, ah significa muita coisa né porque muita 

coisa que a escola te passado eu tinha esquecido que agora tá voltando à memória. Ajuda a 

desenvolver a capacidade de inteligência. (Você acha ela importante?) Acho né, com certeza, 

que até se não tiver estudando nunca tem nada da vida. Escola também ajuda. (Pra você a 

escola é um dever ou um direito?) Acho que é um direito né. 

 

5. Como é sua relação na escola antes e depois do ato infracional? 

A mudou o jeito né de agir lá, antigamente era só pensava em fazer bagunça né, 

não pensava muito nos trem, só fazer bagunça, agora meu objetivo é só passar de ano mesmo. 

Terminar os estudos. (Com relação aos professores não mudou nada?) Nunca tive desavença 

com o professores sabe (Nem depois com o ato infracional ?) Nem agora. 

 

6. Qual o maior desafio (dificuldade) na escola? 

Na escola, ah só aprender matemática porque sou ruim viu, matemática eu sou. 

 

7.  Qual o tipo de serviço você realiza no cumprimento da medida? 

Dentro da igreja, uai limpar o salão, cortar a grama, limpar os banheiros, esses 

tipos de coisas. 
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4.5. Entrevista JOVEM (E-18) 

 

1. Como você descreve a relação com a sua família antes e depois do ato infracional?  

Mesma coisa, não mudou nada. (Você mora com quem?) Minha tia e um primo. 

 

2. O que te levou a cometer o ato infracional? 

Não sei te explicar muito bem. (Tem quanto tempo que você cumpre a medida?) Um mês. 

(Um mês de quanto?) De sete meses.  

 

3. O cumprimento da medida socioeducativa contribuiu para você? Como? 

Não. 

 

4. Estuda atualmente? Qual série? Sua idade? Se não, por quê desistiu? 

Não, terminei já (Nunca reprovou?). Duas vezes reprovei (Por que?) Faltava muito. 

 

5. O que significa a escola para você? 

Um meio de apreender muitas coisas na vida.  

 

6. Como é sua relação na escola antes e depois do ato infracional? 

Antes era normal. 

 

7. Qual o maior desafio (dificuldade) na escola? 

Nenhuma. 

 

8. Qual o tipo de serviço você realiza no cumprimento da medida? 

 Serviços gerais (O que você acha disso?) Bom. 
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4.6. Entrevista JOVEM (F-15) 

 

 

1. Como você descreve a relação com a sua família antes e depois do ato infracional? 

Não, não mudou não, continua a mesma coisa. (Você mora com quem?) Meu pai, minha mãe 

e meu irmão. Tudo de sangue. 

 

2. O que te levou a cometer o ato infracional? 

Uai, o do murro foi porque o menino me deu um empurrão, falou: sai da frente e me deu um 

empurrão. Aí eu só dei um murro na cabeça dele. Eu tava com um anel na hora e aí cortou a 

cabeça dele.  (Foi aonde?) Na escola (Dentro da escola?) aham. 

 

3. O cumprimento da medida socioeducativa contribuiu para você? Como? 

Vou começar a cumprir sábado. Dois meses. Pode, porque tem que cumprir né, eu estava 

errado também, eu fui errado, então. 

 

4. Estuda atualmente? Qual série? Sua idade? Se não, por quê desistiu? 

Estudo de manhã (Qual serie?) 9°. 

 

5. O que significa a escola para você? 

Ah é bom né. Pra ajudar na minha vida, porque mais no futuro eu vou precisar dos estudos pra 

ter um emprego bom. 

 

6. Como é sua relação na escola antes e depois do ato infracional?  

Boa, não mudou nada. 

 

7. Qual o maior desafio (dificuldade) na escola? 

É só aprender Matemática. 

 

8. Qual o tipo de serviço você realiza no cumprimento da medida?  

É na igreja, não sei se é pra limpar a igreja, eles vão ver lá na igreja, acho que é pra fazer 

tudo. 
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4.7. Entrevista JOVEM (G-18) 

 

1. Como você descreve a relação com a sua família antes e depois do ato infracional? 

A cara mudou algumas coisas. Tipo o convívio, ficou melhor. (Com quem você mora?) com 

minha mãe. 

 

2. O que te levou a cometer o ato infracional? 

Incentivo de amigos  

 

3. O cumprimento da medida socioeducativa contribuiu para você? Como? 

Uai, porque a gente aprende uma lição, né? Se não fizer isso...  (Tem quanto tempo que você 

cumpre a medida?) Um mês (Um mês de quanto?). De cinco. 

 

4. Estuda atualmente? Qual série? Sua idade? Se não, por quê desistiu? 

Estudo (Qual serie?). Segundo ano. (Quando você cometeu o ato infracional você estudava?) 

Estudava. 

 

5. O que significa a escola para você? 

Um jeito de tornar alguém na vida um dia. 

 

6. Como é sua relação na escola antes e depois do ato infracional?  

O mesmo. 

 

7. Qual o maior desafio (dificuldade) na escola? 

Uai, o entendimento de algumas matérias. 

 

8. Qual o tipo de serviço você realiza no cumprimento da medida? 

Eu ajudo a moça a limpar a área do refeitório, a cozinha o banheiro (Serviços gerais né?). 

Isso. (O que você acha disso?) Uma forma né, uma punição, mas tem que fazer.  

 



119 

 

 
 

4.8. Entrevista JOVEM (H-15) 

 

 

1. Como você descreve a relação com a sua família antes e depois do ato infracional? 

Normal.  (Há quanto tempo você cometeu o ato infracional?) Há um ano. (Você mora com 

quem?) Meu pai, minha mãe e meu irmão. 

 

2. O que te levou a cometer o ato infracional? 

A menina que quis meu namorado. Ciúmes por causa de facebook (Foi questão de internet, 

então?). Foi.  

 

3. O cumprimento da medida socioeducativa contribuiu para você? Como? 

Pode. Educação, né. 

 

4. Estuda atualmente? Qual série? Sua idade? Se não, por quê desistiu? 

Estudo, no primeiro ano. (Você já desistiu alguma vez?) Não. (Na época do ato infracional 

você estava estudando?) Estava. 

 

5. O que significa a escola para você? 

Um aprendizado no futuro.  

 

6. Como é sua relação na escola antes e depois do ato infracional? 

Não mudou nada. 

 

7. Qual o maior desafio (dificuldade) na escola? 

Meu maior desafio, não sei não. (Não tem dificuldade?) Não. 

 

8. Qual o tipo de serviço você realiza no cumprimento da medida? 

Você já sabe o local que vai cumprir? Sim, no postinho. A mulher me falou que é pra mim 

ficar na recepção, com ela na sala preenchendo coisas. 
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4.9. Entrevista JOVEM (I-14) 

 

1. Como você descreve a relação com a sua família antes e depois do ato infracional? 

(Você mora com quem?) Com minha mãe, minha irmã e meu irmão. (É o seu primeiro ato 

infracional?) É 19 o primeiro, arma branca. Aí o segundo é 28, depois 16. (Quando você 

cometeu seu primeiro ato infracional, com que idade?) 13. Uai, antes de eu ser preso eu era 

muito bruto com minha mãe, agora melhorou. 

 

2. O que te levou a cometer o ato infracional? 

Uai, bobeira mesmo.  (Você cumpriu só em meio aberto ou fechado também?) Fiquei lá no 

quartel. (Quanto tempo?) 45 dias.  (E quantos meses vai cumprir em meio aberto?) Seis (Você 

cumpriu quantos?). Três. 

 

3. O cumprimento da medida socioeducativa contribuiu para você? Como? 

 Não fez diferença. (Não ajudou em nada?) Não. 

 

4. Estuda atualmente? Qual série? Sua idade? Se não, por quê desistiu? 

Não. (Você desistiu ou parou por quê?) É porque não tinha vaga mesmo uai. (Você parou em 

qual serie?) No 6º ano.  (Você estudava em escola estadual ou municipal?) Municipal (Perto 

da sua casa mesmo?). Aham. 

 

5. O que significa a escola para você? 

Uai, importante, né.  

 

6. Como é sua relação na escola antes e depois do ato infracional? 

Uai, boa. (Quando você cometeu o ato infracional você estava estudando?) Aham, estava. 

(Não mudou nada?) Não, tirava nota boa.  

 

7. Qual o maior desafio (dificuldade) na escola? 

Uai eu era um aluno estudioso, não tinha dificuldade. 

 

8. Qual o tipo de serviço você realiza no cumprimento da medida? 

Lavar banheiro, cozinha. (O que você acha disso?) Uai, bom né, melhor que ficar preso lá.  

(Mas isso te ajuda de alguma forma?) Ajuda, que quando acabar aqui eles vão me arrumar 

serviço. 
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4.10. Entrevista JOVEM (J-17) 

 

1. Como você descreve a relação com a sua família antes e depois do ato infracional? 

Uai, antes eu era mais rebelde né, agora eu já estou mais tranquilo porque já sei como é ficar 

lá dentro, mudou totalmente (Faz quanto tempo que você cometeu o ato?) Faz, foi em agosto, 

já tem, uns 8 meses. (Você recebeu medida de quanto tempo?) 4 meses fechado. (Em meio 

aberto sua medida é de quanto tempo?) De 6 meses. (Você já cumpriu quanto?) Um mês que 

estou aqui. (Você mora com quem?) Com minha mãe e minha irmã. 

 

2. O que te levou a cometer o ato infracional? 

Amizades né, as má influencia, é isso aí (É o seu primeiro ato?). Não, tenho vários. 

 

3. O cumprimento da medida socioeducativa contribuiu para você? Como? 

Uai ajudou né, porque eu ia ficar trancado muito mais tempo né, então me deu uma chance de 

eu terminar pagando com serviço comunitário.  

 

4. Estuda atualmente? Qual série? Sua idade? Se não, por quê desistiu? 

Estudo, 7º ano (Você desistiu alguma vez?) É,eu estava, porque eu tinha feito esse ano o 

registro  né, da escola o cadastro lá, ai eu fui e sai ai no meio do ano eu vou fazer o EJA e vou 

voltar de novo a escutar (Porque você desistiu?) A porque também eu estava meio fraco, 

estava trabalhando, queria ganhar dinheiro, não precisar depender dos outros.  

 

5. O que significa a escola para você? 

Uai Escola é tudo né, ensino é vida. Sua vida toda esta ali dentro. 

 

6. Como é sua relação na escola antes e depois do ato infracional?  

Ah mudou bastante agora, antes eu fazia bagunça, agora eu já fico mais quieto que não 

adianta ir para escola fazer bagunça (E com relação aos outros, professores, etc?) Os 

professores tudo me elogiaram quando eu entrei, ficava mais quietinho fazendo as tarefas 

tudo, fazendo as provas direitinho, só que eu fui e sai do colégio. 

 

7. Qual o maior desafio (dificuldade) na escola? 

Maior dificuldade é matemática, matéria. 

 

8. Qual o tipo de serviço você realiza no cumprimento da medida? 

Serviço de limpeza, serviços gerais.  (O que você acha disso?) Uai, não acho muito bom não, 

mas também tem que pagar né, senão o juiz manda prender a gente. 
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5. FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

(Formulário adaptado da pesquisa Levantamento do Sistema Socioeducativo de Goiânia-GO, 

do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência – FCS/UFG). 
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