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Resumen: Este artículo tiene la intención de discutir sobre la construcción de políticas 
públicas para el proceso de la adolescencia en Brasil, centrado en la inauguración de la 
criminalización de la pobreza como un principio rector del sistema de cuidado de niños 
que crea estereotipos de la figura del "menor" en la sociedad posmoderna, y 
señalando las estrategias de ausencia del Estado y la consiguiente responsabilidad de 
las familias. 
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Resumo: O presente artigo visa problematizar a respeito do processo de construção de 
políticas públicas para adolescência no Brasil, com foco no desvelamento da 
criminalização da pobreza como eixo orientador do sistema socioeducativo que cria 
estereótipos da figura do “menor” na sociedade pós-moderna, além de apontar as 
estratégias de ausência do Estado e da consequente responsabilização das famílias.   
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Introdução 

A violação dos direitos humanos dos adolescentes durante todo processo 
histórico vincula-se a ausência de uma ação protetiva por parte do Estado que vise à 
garantia da oportunidade de escolhas e que leve o adolescente a reconhecer seu meio 
social como modelo de vida. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os 
seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou 
qualquer outra condição. Estes incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de 
opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação.  

Durante a história da luta pelos direitos do adolescente, inúmeros processos se 
apresentaram na intenção de mudar o quadro proporcionado por uma sociedade 
vítima dos interesses Estatais. Fixado a uma política pública rigorosa, os problemas 
enfrentados por essa minoria social se tornou uma discussão de interesses público e 
privado, onde o adolescente se torna alvo de preconceito perante a sociedade e 
vulnerável as ações de uma política de poder capitalista.  

A partir de então, umas das políticas públicas emergidas pelo Estado foram às 
instituições de acolhimento com o caráter repressivo e agressivo que tratava o 
adolescente como um delinquente ou abandonado. De acordo com Rizzini (1997), no 
Brasil no final do século XIX, a criança filha da pobreza, abandonada material e 
moralmente, é identificada como um problema social grave a demandar urgente ação. 

Preocupado com a higienização das ruas, o governo de Vargas (1930-1945) 
implantou um novo sistema autoritário que visava a limpeza da cidade retirando das 
ruas crianças e adolescentes aparentemente delinquentes e suspeitos de “crimes”. O 
intuito dessa ação era somente de higienizar a sociedade, onde foram criadas 
delegacias para os menores serem enviados de igual modo, sendo assim, foi criada a 
política de assistência a esses sujeitos.  

A política de assistência aos menores (SAM) era um sistema totalmente 
repressivo, que tratava o adolescente com desleixo em condições vulneráveis tanto no 
seu estado físico, quanto no seu estado mental, com repressões e torturas. O governo 
Federal estabelece a criação do SAM (Serviço Nacional de Assistência Social) no ano de 
1941, como uma estratégia jurídica, saindo menos custoso para o Estado a criação de 
instituições do que tratar ou trabalhar as famílias. A partir dessas normativas, as 
delegacias passam a ser lotadas por crianças e adolescentes e assim, as mesmas são 
vistas enquanto sujeitos delinquentes e/ou jovens perambulantes. 

O Estado além de ausentar-se da construção de políticas públicas pautadas nos 
direitos humanos para adolescentes, ainda responsabilizava as famílias pelos seus 
algozes sociais, produto estes, dos impactos do sistema capitalista nas instituições 
sociais, colocando-as no patamar da criminalização da pobreza perante a sociedade. 
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Nesta perspectiva, o ato de punir as mães das crianças e adolescentes, 
considerados filhos da miséria (Rizzini, 2011) do país, criam estratégias, como o 
Departamento Nacional da Criança (DNCr). Tal punição estimulava as redes de 
assistência à abrigarem as crianças em creches deixando de serem assistidas pelas 
mães. Em relevância as críticas sofridas pela igreja católica, pela mídia e pela 
sociedade, o SAM foi substituído pela FUNABEM (Fundação Nacional de Bem-Estar no 
menor), e nos Estados a FEBEMs (Fundação de Bem-estar do menor), que mantinham 
o mesmo caráter repressivo e correcional, porém aumentando o índice de exclusão 
sofrida pela criança e adolescente por não frequentarem a escola e pela ausência de 
trabalho e a falta de acesso a outros ambientes sociais.   

Ainda sobre o domínio do poder do Estado, foi criado o Código Mello Mattos, 
em 1927, que impõe sobre a família a principal resposta da causa da pobreza, 
considerando-as na doutrina da situação irregular, que compreende o adolescente 
como sujeito impossibilitado de tomar decisões e de irresponsabilidade em suas ações, 
sendo controlados todos os direitos pelo juiz, sobre a total representação legal na 
decisão de controle dos interesses pessoais e social, além de considerar a família uma 
“instituição” incapaz, de assegurar a criança ou o adolescente a educação necessária. 

Em 1979, nasce um novo Código que reformula os princípios Código de 1927, 
principalmente aquele que sobrepõe o direito a criança e ao adolescente que 
estiverem em regidos pela doutrina da irregularidade que permitia práticas 
autoritárias para com esses indivíduos, tratando-os como sujeito passivo da aplicação 
de medidas jurídicas. 

Em oposição à doutrina da proteção irregular, foram desenvolvidos 
movimentos que apoiavam a situação do adolescente como sujeito em construção, 
inclusive as manifestações que se potencializaram pela sociedade com forte influência 
no setor sócio-educativo na proposta da sanção da proteção integral.  

Contrapondo os princípios do código de 1927, novos atores sociais inseriam-se 
no cenário de reivindicação dos direitos, onde alguns deles são: o Movimento Nacional 
de Direitos Humanos e o Movimento da Pastoral do Menor, que contribuíram para as 
mudanças na normativa que fortaleceram a criação da lei 8.069-90, denominada 
Estatuto da criança e do Adolescente (ECA), que proporcionava ao adolescente em 
“conflito com a lei” - por ter acometido ato infracional - a garantia de ser um sujeito de 
direitos, passando a pensar o adolescente como pessoa em desenvolvimento na 
sociedade. 

Nesse sentido, o presente artigo visa problematizar o modelo considerado 
enquanto proteção social das medidas socioeducativas que propõem ações 
direcionadas aos jovens que cometeram algum ato infracional. Contudo, as instituições 
que viabilizam tais medidas produzem e reproduzem ações de violência que são 
reforçadas por um Estado repressor e ditatorial. Assim, localizaremos tais expressões 
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de violência nas ações de proteção das medidas socioeducativas no contexto da 
sociedade contemporânea.  

As três Décadas Gloriosas: O impacto da crise econômica  no “social” 

As crises que emergiram nos anos de 1929, 1945 e 1970 constituem as 
chamadas “Três Décadas Gloriosas”, onde provocaram impactos no setor econômico e 
social a nível internacional e nacional. 

Os EUA exportavam produtos para os países europeus durante a Primeira 
Guerra Mundial, o que tornava a economia norte-americana plena em 
desenvolvimento. No Pós Guerra o quadro permaneceu e a reconstrução de indústrias 
e cidades contribuía com o crescimento. As causas da Crise de 1929, época também 
conhecida como “A Grande Depressão”, se deram devido à diminuição das 
exportações para a Europa, aumentando os estoques de produtos, resultando numa 
estagnação das vendas. Toda esta tensão na economia norte-americana afetou o 
Brasil, pois os EUA era um grande comprador do café brasileiro, e não havendo 
compra, ajudou a corroer as bases do arranjo oligárquico que controlava o poder 
político e as elites agrárias no país. Contudo, este fato trouxe algo positivo para o 
Brasil, onde os cafeicultores começaram a investir no setor industrial, alavancando a 
indústria brasileira. 

Um novo contexto socioeconômico se instaura progressivamente no país. Foi 
nos anos de 1930-1945, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, que a indústria 
brasileira ganhou um grande impulso. Vargas foi o grande pioneiro em efetivar a 
industrialização do país, privilegiando as indústrias nacionais. A indústria se beneficiou 
com o final da Segunda Guerra Mundial, pois os países europeus tinham de importar 
produtos industrializados, inclusive do Brasil. 

A crise do Petróleo nos anos 1970 atraiu outra ruptura com a estabilidade da 
economia, a década posterior foi marcada por momentos de tensão, sendo conhecida 
como “década perdida”, no que se reporta ao desenvolvimento econômico. Na 
economia brasileira foram certificadas reduções no Produto Interno Bruto (PIB), 
alterando o crescimento de 7% nos anos 70 para 2% em 1980, e o aumento da dívida 
externa do Brasil com os EUA, para citar apenas alguns problemas da época vigente. 

A expansão do seu consumo também popularizou a indústria de automóvel, 
levando-a a produção em série e a utilização de motores combustíveis em outros 
meios de transporte. Sucedendo-se tal fenômeno, a Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) coordena de maneira centralizada a política 
petrolífera dos países membros, restringindo a oferta de petróleo no mercado 
internacional, estimulando os preços. 

As transformações societárias implicaram diversos fatores, sobretudo na 
economia do país, fazendo esta fonte de energia triplicar em pouco mais de sete anos, 
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superando os produtos industrializados oriundos de países desenvolvidos, com o 
aumento do valor do produto primário de países subdesenvolvidos. 

Em campo brasileiro esta crise causou uma desordem econômica, conduzindo o 
país a se reestruturar, criando novas maneiras de manter estável o ramo econômico, 
como por exemplo, a substituição do óleo de pedra por outra matriz energética, 
adotando o álcool da cana-de-açúcar em nível de indústria. 

O momento vivenciado pelo Brasil era de grande contraste social e econômico, 
fruto de um modelo de sociedade excludente, em que a maioria da população não tem 
acesso aos bens sociais básicos, como saúde, educação, saneamento e habitação, 
tornando o território brasileiro um dos mais baixos lugares no que se trata de 
qualidade de vida da população. 

Estado penal e a criminalização da Adolescência 

Analisar a causa dos conflitos entre Estado, juventude e sociedade, seria de 
fato, retratar sobre a realidade social, compreendendo o ato de infringir as leis. A 
transferência dos valores transmitida aos jovens é um modelo que não inclui 
determinadas classes sociais. Nesse sentido, tem-se a negação ao jovem pobre de 
acessos, expressa na imposição de não ter opções de escolhas, já que para estar 
inserido nessa sociedade de consumo precisa-se ter o perfil a que o mercado e a mídia 
lhes impõem. 

Na perspectiva do estigma e da criminalização, “os jovens 
pobres têm sido alvo de ações muito repressivas e de extrema 
visibilidade midiática, quando cometem algum tipo de 
violência, em detrimento das situações das quais são vítimas” 
(BARROS, 2008, p. 144). O Estado penal, além de criminalizar os 
jovens pobres e negros, dissemina o “medo ao outro”, ou seja, 
os efeitos deletérios da crise avançam sobre as relações sociais, 
produzindo desconfiança, ratificando desigualdades e diluindo 
as solidariedades. (BRISOLA; 2012: 137) 

O antagonismo de interesses que permeia as relações sociais5 é estabelecido 
pela acumulação de riquezas, que é monopolizada por uma parcela da sociedade 
denominada de classe capitalista, aonde ao mesmo tempo, a outra parcela da 
sociedade que é quem produz a riqueza, sofre com a pauperização. Segundo 
Iamamoto (IAMAMOTO E CARVALHO; 2001:66) essa relação ampliada do capital supõe 

                                                
5 “As relações de produção burguesas são a última forma antagônica do processo de produção social, 
antagônica não no sentido de um antagonismo individual, mas de um antagonismo que nasce das 
condições de existência sociais dos indivíduos; as forças produtivas que se desenvolvem no seio da 
sociedade burguesa criam, ao mesmo tempo, as condições materiais para resolver esse antagonismo”. 
(MARX;2008:48) 



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 

Tandil, Año 7 - Nº 11, Julio de 2014 – ISSN 1852-2459 205 

uma “reprodução ampliada da pobreza e da riqueza e do antagonismo de interesses 
que permeia tais relações de classes, o qual se expressa na luta de classes”. 

Através do estabelecimento da luta de classes tem-se um dado processo de 
reprodução da dominação, no qual foram criadas pelas bases materiais e situa uma 
dada forma de sociedade. A dominação e a exploração são perpetuadas de formas 
sutis nas relações do cotidiano, sendo elas naturalizadas, normatizadas, destituídas de 
conflitos e contradições. Assim, o Estado acaba tendo um papel político enquanto 
instrumento da classe dominante para exercer a função de instrumento de reprodução 
dos valores dominantes no conjunto da sociedade. 

Nesta perspectiva, a Questão Social pode ser considerada como processo 
intrínseco  ao desnivelamento das desigualdades sociais oriundas da concentração de 
renda nos países de terceiro mundo.  Segundo Iamamoto (1999:27), a Questão Social 
pode ser definida como “conjunto das expressões das desigualdades sociais advindos 
da relação capital e trabalho.”. 

 
O conjunto das expressões das desigualdades da sociedade 
capitalista madura, que têm uma raíz comum: a produção 
social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais 
amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos se 
mantém privada, monopolizada por uma parte da sociedade. 
(IAMAMOTO; 1999: 27). 

 
Compreendendo o avassalador impulsionamento do capitalismo e a ampliação 

do  mercado financeiro no Brasil, observa-se múltiplas facetas das expressões da 
Questão Social que se multiplicam em determinadas demandas relacionadas à falta de 
emprego, ao subemprego, marginalidade, periferia, pobreza, miséria, menor 
abandonado, mortalidade infantil, desamparo, ignorância, analfabetismo, agitação, 
baderna, violência, caos, subversão e preconceito. 

 Segundo Guerra (2014),  o Brasil, após o período militar, apresentou um 
cenário em que as forças políticas e sociais influenciaram as linhas adotadas para a 
elaboração da Constituição Federal vigente, isto é, fizeram com que o Estado brasileiro 
desfrutasse um novo momento em relação à valorização da pessoa humana, em que 
deixava para traz o cerceamento, o aviltamento e a limitação de liberdades, 
consagrando em seu texto constitucional um rol significativo de direitos fundamentais 
e humanos. 

Estas formas ideológicas são as aparências através das quais as 
relações sociais antagônicas se manifestam. A produção e a 
reprodução da ideologia é fruto do mesmo processo em que se 
reproduz a riqueza social como capital e o trabalho como 
trabalho assalariado. Porém, se as formas ideológicas 
encobrem a exploração, não a eliminam: ambas são produto 
contraditório do mesmo processo histórico, configurando-o 
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como um “desenvolvimento histórico desigual”. As ideologias 
que se reproduzem na prática cotidiana são também 
absorvidas pela “ciência” ou pelos intelectuais “orgânicos” das 
classes dominantes. (IAMAMOTO & CARVALHO; 2001:67) 

De acordo com Dowdney (2003), a mídia é uma das principais influências 
negativas sofridas por este segmento, o adolescente que cresce na favela está a mercê 
das propostas disponíveis e não cabe a estes nenhuma alternativa, pelo fato de 
crescerem e viverem numa parte excluída da sociedade, e por estarem dentro desse 
mundo separado consideram o que fazem e/ou que veem normal, já que ali aprendem 
a ter “responsabilidades individuais”. 

A propagação de valores sobre o que é imposto pelo mercado, promoveu uma 
forte pressão do perfil social, tornando a exclusão ainda mais seletiva, pois só atinge a 
uma parcela da população, sendo a classe desfavorecida limitada a esse enunciado, 
sobretudo, a criança ou o adolescente filho da pobreza tornando-se vulnerável as 
consequências das condições por elas vividas. 

Os elementos até aqui destacados apontam para a 
criminalização e a ascensão do Estado penal sustentados em 
pelo menos duas práticas empreendidas pelos segmentos 
dominantes (representantes do capital): a utilização da mídia (a 
serviço do capital) para produzir a intervenção nos estímulos e 
estados de consciência de variados segmentos sociais, 
procurando produzir juízos imediatistas sobre a escalada da 
violência e sobre quem seriam os responsáveis, associando a 
prática da violência às condições de pobreza, etnia e território, 
quer dizer, favela, terras sem lei, lugar de delinquentes – 
conforme Wacquant, ou seja, além de os pobres e negros 
produzirem a violência, seriam responsáveis ainda pela 
produção e organização do lugar no qual tudo isso é gestado: o 
território habitado. (BRIZOLA; 2012:144) 

Diante dessa realidade o papel do Estado teria de assegurar ao adolescente o 
direito de inserir-se na sociedade independente da sua classe social.  Além disso, deve 
haver a garantia deste e de sua família o direito de ir e vir, com alternativas objetivas 
de inserção social através de políticas públicas que atendam suas demandas, seja na 
educação, saúde, geração de renda e do bem-estar deste segmento.  

Na presente análise, pode-se afirmar que o Estado apresenta papel ambíguo na 
constituição dos Direitos Humanos dos adolescentes, bem como na intervenção da 
criminalização da pobreza. Destaca-se, o artigo de Soares Maria (2007: 4): 
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É bom lembrar também que, nas sociedades democráticas do 
chamado mundo desenvolvido, a ideia, a prática, a defesa e a 
promoção dos direitos humanos, de uma certa maneira, já 
estão incorporadas à vida política. Já se incorporaram no 
elenco de valores de um povo, de uma nação. Mas, pelo 
contrário, é justamente nos países que mais violam os direitos 
humanos, nas sociedades que são mais marcadas pela 
discriminação, pelo preconceito e pelas mais variadas formas 
de racismo e intolerância, que a idéia de direitos humanos 
permanece ambígua e deturpada. Portanto, no Brasil, hoje, é 
extremamente importante situar direitos humanos no seu 
lugar. A geração mais jovem, que não viveu os anos da ditadura 
militar certamente terá ouvido falar do movimento de defesa 
dos direitos humanos em benefício daqueles que estavam 
sendo perseguidos por suas convicções ou por sua militância 
política, daqueles que foram presos, torturados, assassinados, 
exilados, banidos. 
 

Compreende-se portanto, que o Brasil apresenta uma sociedade marcada pelo 
grande índice de desigualdade social, nisso subtende-se que as classes populares são 
colocadas e vista como classes “perigosas”. A violência associa-se à pobreza, ao senso 
comum, a miséria em todo o território, onde é subjulgado a classe desfavorecida a 
definição de “desclassificados sociais”. 

O ECA como Marco Legal 

 No fim dos anos 1970, surge um movimento social com uma nova visão sobre 
crianças e adolescentes, considerando-os sujeitos de sua história, que evidenciava, 
entre outras coisas, a perversidade e a ineficácia da prática de confinamento de 
crianças e adolescentes em instituições. E neste cenário de violência, abuso e 
desrespeito foi sendo pensado, o que resultou na possibilidade de se formular uma 
nova ordem jurídica para a infância e adolescência brasileiras.  

 Em 1985, um grupo de pessoas e instituições criaram o Movimento Nacional 
de Meninos e Meninas de Rua, um movimento de luta pelosa seus direitos e espaços 
de articulação com os outros movimentos. Este contribuiu para a desconstrução do 
paradigma da “situação irregular”. Os meios de comunicação denunciavam os abusos 
das práticas institucionais revelando os maus tratos, as rebeliões e as várias formas de 
violência presentes nesse “sistema menorista”. Tanto o governo, a sociedade e os 
movimentos sociais denunciavam a falência da PNBM6 e pediam o fim do Código de 
Menores. 

                                                
6 - Programa Nacional do Bem-Estar do Menor. 
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De acordo com Faleiros (2004), estas mobilizações levaram para a Assembleia 
Constituinte de 1986 uma proposta que defendia a doutrina da proteção integral, ao 
considerar a criança e o adolescente como sujeitos de direitos e pessoas em 
desenvolvimento.  Foi criada, portanto, a Comissão Nacional da Criança Constituinte e 
a FUNABEM pelo Ministério do Interior, então responsável pelas áreas Social e de 
desenvolvimento.     

Em 1988, a nova Constituição Federal representou um marco de direitos 
básicos. Nesse contexto, a Constituição contempla a proteção integral a crianças e 
Adolescentes em seus artigos 227 e 228, além de introduzir no campo legal brasileiro o 
conceito de Seguridade social, agrupando as políticas de Assistência, previdência social 
e saúde. 

   Este processo foi significativo na aprovação do Estatuto sancionado pelo 
Presidente da República Fernando Collor de Melo, tornando-se a Lei nº 8.069 de 13 de 
Julho de 1990. Com isso, o antigo Código de menores e a PNBM foram revogados e as 
crianças e os adolescentes passaram a ser vistos como sujeitos de direitos e como 
cidadãos privilegiados dentro dos princípios da proteção integral, constituindo-se na 
única legislação de contexto latino-americano adequada aos princípios da Convenção 
das Nações Unidas sobre Direito da Criança. 

   O Estatuto da Criança e do Adolescente introduziu o “paradigma da Proteção 
Integral” e nasceu tanto em resposta à falência do Código de Menores, como em razão 
das expressões das relações globais internacionais que se reconfiguravam frente ao 
capitalismo. Iniciou-se, pois, uma nova etapa na história das crianças e adolescentes 
brasileiros: a de introdução deste público no Estado Democrático de Direito, 
caracterizado pela ideia de responsabilização. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente possibilitou o surgimento de uma 
política “justa” que retira da sociedade civil a visão repressora das instituições 
anteriores, voltada à proteção integral da criança e do adolescente, com acolhimentos 
pedagógicos e de respeito à condição vulnerável de cada indivíduo em 
desenvolvimento. O ECA proporcionou ao direito da criança e adolescente um caráter 
não punitivo mais que previne, sendo ele um instrumento de grande potência, que 
declara interesse sobre a proteção tanto básicas quanto fundamentais. 

Por meio desse modelo de proteção, que se estabeleceu a integração da 
participação dos programas de serviço de atendimento, proteção e prevenção a 
crianças e adolescentes vitimas de violência sexual, em situação de abandono, em 
carência de saúde, em vulnerabilidade social ou em significância de perigo para a 
sociedade no ato de conflito com a lei. O ECA é um conjunto de normas do 
ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo: a proteção integral da criança 
e do adolescente, aplicando medidas sócio educativas sempre quando necessário.  
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Medidas Socioeducativas  

 As medidas socioeducativas são formas de responsabilização aplicadas aos 
adolescentes infratores, onde o sistema socioeducativo visa o resgate e a integração 
do adolescente infrator à sociedade, mediante procedimentos pedagógicos que 
desenvolvam a sua capacidade intelectual, profissional e o seu retorno ao convívio 
familiar. O ECA propõe seis medidas socioeducativas aos adolescentes que cometem 
um ou mais atos infracionais sendo elas: 

Advertência – Essa medida consiste em uma advertência oral 
durante uma entrevista com o juiz da vara da infância e da 
juventude. Essa advertência é aplicada ao adolescente quando o 
mesmo comete um ato infracional de pouca gravidade e pela 
primeira vez. E de acordo com a lei no artigo 115, essa advertência 
deve ser reduzida a termo e assinada pelo adolescente infrator.  

Obrigação de reparar o dano – Essa “obrigação” de reparação é 
cabível e aplicada quando o adolescente comete uma lesão em 
patrimônios da comunidade. E tem a finalidade de despertar o senso 
de responsabilidade no adolescente acerca dos bens alheios. 

Prestação de serviços – essa medida consiste em uma forma de 
punição útil a sociedade, onde o infrator não é subtraído do convívio 
social, mais sim passa a desenvolver tarefas proveitosas a seu 
aprendizado e a necessidade social.  

Liberdade assistida – Essa medida é aplicada quando se entende a 
falta de necessidade de internação do infrator, mais ao mesmo 
tempo também se entende que o infrator necessita de uma 
fiscalização e acompanhamento. Então o jovem dessa forma não é 
privado do seu convívio familiar, mais ele passa a sofrer algumas 
restrições em relação á sua liberdade e seus direitos.  

Inserção em regime de semiliberdade – nessa medida 
socioeducativa, o jovem trabalha e estuda durante o dia, e durante a 
noite ao invés de voltar para casa ele vai para uma entidade 
especializada para jovens infratores, e lá esse jovem passa a sua 
noite. Esse tipo de regime pode ocorrer de duas formas: 1) desde o 
início: ou seja, esse regime foi decretado pelo juiz; 2) com a mudança 
de regime: que é quando um jovem infrator que esteja na condição 
de regime fechado, muda seu regime por bom comportamento e 
passa do regime fechado para o regime semi aberto.  
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Internação em estabelecimento fechado – essa medida priva o 
adolescente de sua total liberdade, e ela é aplicada somente em 
casos bastante grave.                                                             

Todas essas medidas visam ao resgate e a reintegração do adolescente infrator 
a sociedade e ao convívio familiar. E além dessas medidas apresentadas, existe outra 
medida bastante importante, que também é dirigida ao adolescente em conflito com a 
lei, ela é conhecida como medida de proteção: que possibilita ações sociais em prol do 
adolescente e sua família, onde essas ações sociais englobam tratamento médico, 
psicológico e educativo. 

A partir do artigo 98 da Lei nº 8.096/90 do ECA são estabelecidas medidas de 
proteção à criança e ao adolescentes, quando estes tiverem direitos reconhecidos na 
Lei ameaçados ou violados. De acordos com Simões (2009), a ameaça ou violação pode 
decorrer da ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso 
dos pais ou responsável, ou ainda em razão da própria conduta das crianças ou 
adolescentes.  

O primeiro caso previsto no artigo 98, diz respeito a toda criança ou 
adolescente que tiveram seu direito ameaçado ou violado por ação ou omissão da 
sociedade e do Estado. Neste sentido, estes responsáveis poderão por concretização 
de tais condutas está cometendo um ato de violência por não dar a devida importância 
aos problemas de suas crianças, justamente um segmento da população responsável 
pelo futuro da nação. O segundo caso previsto no artigo 98, diz respeito a crianças ou 
adolescentes vítimas dos pais ou responsáveis, sejam por falta, omissão ou abuso. 
Cabe destacar a importância do papel da família na formação de suas crianças e 
adolescentes, seja na educação, lazer, saúde etc. 

 Proteção ou Violação? Relendo a realidade na sociedade pós-moderna 

A violação dos direitos fundamentais e humanos contra criança, adolescente e 
jovem tem sido um processo constante em nossa história. Ações efetivas para a 
proteção dos segmentos infanto-juvenil ainda é um desafio nos dias atuais e 
constituem-se em desafios, colocados por uma sociedade capitalista que se reproduz 
no cenário de injustiças sociais, transformando este segmento em vítimas das 
determinações das leis que omitem seus direitos sociais e humanos com punições 
severas. 

 
As políticas sociais ofertadas à juventude, por décadas, fixaram-se ao cunho 

correcional e repressor rigoroso, destinando a esse grupo de resistência e minoria 
social algozes sociais irreparáveis na história; despertando a discussão dos interesses 
públicos e privados, onde a juventude se torna alvo de pré-conceitos e estereótipos 
perante a sociedade. 
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De acordo com Adorno (1993) as mazelas sociais advindas do capitalismo 
atreladas à subjetividade do histórico da construção de políticas para a juventude no 
Brasil, afetam diretamente as relações familiares e interpessoais, caracterizando uma 
juventude que crescem e convivem com a ausência regular dos pais e responsáveis, 
impactando também no campo da reciprocidade e dos afetos. Assim, um jovem 
oriundo de uma família moderna vivencia “carências” culturais, afetivas e psíquicas, 
em muitos casos. De fato, instaura-se uma espécie de “curto circuito perverso” na 
medida em que pressões sociais, decorrentes da imperiosa necessidade de assegurar a 
sobrevivência de si e da família. (ADORNO, 1993: 187) 

No campo socioeducativo, verifica-se na contemporaneidade que a 
problemática do ato infracional7 cometidos por jovens e adolescentes tem sua origem 
na dinâmica da estrutura social, que partilham de instituições sociais conservadoras 
com práticas tradicionais oriundas da perspectiva da punição, sem um projeto 
alternativo de intervenção social, além do baixo investimento do poder público.    

Nesta direção, pode-se identificar que os jovens brasileiros possuem dois 
conflitos simultâneos: a própria fase juvenil, caracterizado pela adolescência que por si 
só traz questões específicas para a formação social e as dificuldades advindas do 
processo de vulnerabilidade e/ou exclusão social, econômico e cultural e consumo, 
enfim, de um espaço como sujeitos de direitos e parte visível e participante de uma 
sociedade.  

O menino carrega consigo, pelas ruas da cidade, as dificuldades comuns da 
adolescência, acrescidas dos dramas da pobreza, no contexto da imensa desigualdade 
brasileira. Sabemos que a adolescência é uma criação histórico-cultural recente, mas 
também sabemos como pode ser desafiadora, do ponto de vista psicológico, com seu 
rosário de ambiguidades, cobranças, promessas e frustrações. (SOARES; 2003) 

Acredita-se na total responsabilidade do Estado em garantir os recursos e 
oportunidades para a juventude ocupar espaços que foram violados de seus meios 
sociais, assim como o direito de igualdade social, o direito de reconstrução, o direito 
de ser cidadão e principalmente o direito de fazer parte, sendo ele integrante de uma 
sociedade que o veja sem medo de correr perigo, deixando de ver avaliado como risco 
social. Estudos que tratam da criminalização da pobreza destacam o aumento da 
pobreza no país e estabelecem uma associação direta entre pobreza e crime, através 
deste discurso possibilita-nos a compreender o processo da juventude de se tornar 
alvo de estereótipos na sociedade, sendo vistos como objeto de perigo e risco para a 
sociedade.  

                                                
7 Ato infracional: É a conduta descrita como crime ou contravenção penal, quando praticada por criança 
ou por adolescente (artigo 103, Lei 8069/90).  
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Considerações Finais 

A luta pela efetivação dos Direitos Humanos e vigência de instituições da 
sociedade civil, que tem como base a consolidação de espaços mais democráticos, 
constituem-se em lócus privilegiados para o enfrentamento da questão social 
(desigualdade e discriminação social) ao mesmo tempo, que movimentam-se para a 
efetivação de políticas públicas que tenham como parâmetro o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei Federal 8069-90) na perspectiva da proteção integral.  

Por outro lado, em detrimento dos avanços societários, a mídia mais 
conservadora, demonstra o papel contrário e, junto com segmentos mais sociedade 
reivindicam a menor idade penal e sanções mais severas para o “menor” infrator.     

Os indicadores sociais irão contrapor tal análise, segundo dados da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência da República (2011), 58.764 de jovens cumprem 
medidas educativas no Brasil, destes (68,9%) correspondem dano ao patrimônio; 
(34,7%) correspondem a roubo; (22%) correspondem a furtos e (4,1%) correspondem a 
homicídio.  

Percebe-se que para as infrações citadas deveriam ser aplicadas medidas de 
acordo com a gravidade da infração praticada, a saber: advertência; obrigação de 
reparo do dano; prestação de serviços à comunidade; liberdade assistida; 
semiliberdade.      

Segundo a pesquisa realizada por Andi (2012), demonstra que as instituições de 
atendimento aos adolescentes e jovens em conflito com a lei tiveram seus pilares na 
premissa da correção e punição8. Na atualidade, apesar do sistema no campo da 
normativa ter alcançado uma perspectiva pautada na integralidade da política e no 
cumprimento de medidas sócio educativas com parâmetros de respeito à proteção 
integral e desenvolvimento da juventude, ainda pode-se constatar na prática ações 
repressoras de cunho correcional.   

Assim, os avanços das políticas públicas para a juventude ainda são 
insuficientes diante da dimensão da expressão da Questão Social que caracteriza um 
cenário de turbulências na sociedade brasileira. A dimensão territorial possibilita uma 
visão ampliada da questão social, em sua totalidade, pois, não atribui apenas os 
aspectos das necessidades, das privações; como se refere a relação dinâmica 
estabelecida entre os sujeitos e o seu cotidiano de vivência, “esta relação dinâmica se 
contrapõem à corriqueira e simplista noção de necessitado ou carentes como 
comumente se referem as políticas direcionadas aos pobres, que os destitui da 
condição de sujeito” (KOGA, 2003:39). 

                                                
8 - Pode-se citar as antigas SAM’s, FUNABEN’s e FEBEM’s.  
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