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clusão. Essas crianças e adolescentes
são visíveis de fato e invisíveis de
direito. Denunciando esse projeto
de exclusão nas políticas sociais e
educacionais para as infâncias e
adolescências e buscando construir
a transformação e a justiça social
é que Associação Nacional dos
Centros de Defesa da Criança e do
Adolescente, Campanha Nacional
pelo Direito à Educação, Centro de
Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Ceará, Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil, Movimento
Nacional de Meninos e Meninas de
Rua, Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra e Serviço Franciscano de Solidariedade, movimentos
populares de defesa de direitos,
idealizaram e se juntaram neste
Projeto. Esta publicação faz parte da
Agenda Infâncias e Adolescências
Invisibilizadas, “Onde houver trevas,
genocídio e desinformação que nós
levemos a luz e a luta. É só o começo!

MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS

O Brasil vem sofrendo, nos
últimos anos, com um apagão de dados. Estamos caminhando em falso
quando falamos de planejamento
e, principalmente, quando delineamos políticas públicas, refletidas
em amplos problemas nas políticas
emergenciais de enfrentamento à
Covid-19. Este estudo surgiu justamente com o intuito de diagnosticar o que existe e evidenciar o que
não existe de informações sobre
o acesso à educação de crianças e
adolescentes em maior situação de
vulnerabilidade ou excluídas das
políticas sociais. Entendendo que a
garantia do direito à educação não se
realiza apenas pela escola, os estudos
“Infâncias Invisibilizadas” também
buscam entender esse contexto de
omissão, de redução de direitos e de
retrocessos na garantia de condições
básicas para a dignidade humana e
o bem viver. Agenda é composta
por nove Cadernos com seguintes
eixos: em situação de rua; migrantes;
residentes em territórios urbanos
vulneráveis, zonas de conflito e
violência; no sistema socioeducativo;
em serviços de acolhimento e com
responsáveis encarcerados; em áreas
de reforma agrária; em territórios
de agricultura familiar; comunidades quilombolas; e comunidades
indígenas. Afirmamos aqui que a
invisibilidade é uma política de ex-

15/02/2022 15:16:07

A G E N D A
INFÂNCIAS E ADOLESCÊNCIAS INVISIBILIZ ADAS

ADOLESCENTES
EM

MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS

Coordenação

Comitê gestor

Apoio

medidas socioeducativas.indd 1

18/02/2022 10:17:10

Coordenação institucional
Campanha Nacional pelo Direito à Educação

www.campanha.org.br

Coordenação dos estudos
Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Andressa Pellanda
Marcele Frossard
Comitê Gestor
Associação Nacional dos Centros de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente (Anced)
Djalma Costa
Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Andressa Pellanda
Marcele Frossard
Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Ceará (Cedeca-CE)
Marina Araújo Braz
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação
do Trabalho Infantil (FNPETI)
Tânia Dornellas
Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR)
Marco Antonio da Silva Souza
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
João Campos
Luana Pomme
Simone Magalhães
Serviço Franciscano de Solidariedade (SEFRAS)
Fábio José Garcia Paes

medidas socioeducativas.indd 2

18/02/2022 10:17:10

Consultoria de pesquisa
Ingrid Lorena da Silva Leite
Colaboração técnica
Eduardo Moura
Projeto gráfico, diagramação e capa
Zap Design
Ilustração
Anderson Maní
Revisão
Marina Magalhães
Edição
Instituto Casa Franciscana– Pesquisa Formação & Assessoria (SEFRAS)
Alexandre Isaac

EDITORA OUTRAS EXPRESSÕES
Rua Abolição, 197 – Bela Vista
CEP 01319-010 – São Paulo – SP
Tel: (11) 3112-0941 / 3105-9500
livraria@expressaopopular.com.br
www.expressaopopular.com.br
ed.expressaopopular
editoraexpressaopopular

medidas socioeducativas.indd 3

18/02/2022 10:17:10

medidas socioeducativas.indd 4

18/02/2022 10:17:10

SUMÁRIO

Direito à acessibilidade ...................................................................................................................................... 7
Introdução...................................................................................................................................................................9
Resumo Executivo.................................................................................................................................................17
Apresentação.........................................................................................................................................................29
Capítulo 1. O que afirma a lei?...................................................................................................................... 33
Capítulo 2. Quem são os adolescentes
no sistema socioeducativo?..........................................................................................................................49
Capítulo 3. Como a invisibilidade se constrói?...................................................................................75
Capítulo 3. Como a invisibilidade se constrói?...................................................................................77
Capítulo 4. Apresentação de caso: o CEDECA Ceará.....................................................................89
Capítulo 5. Recomendações..........................................................................................................................93
Links úteis.................................................................................................................................................................99
Referências bibliográficas............................................................................................................................. 101

medidas socioeducativas.indd 5

18/02/2022 10:17:10

medidas socioeducativas.indd 6

18/02/2022 10:17:11

Direito à acessibilidade

Avise as pessoas cegas, com baixa visão, analfabetas ou
que precisam ou preferem ler em outros formatos que este
documento está disponível em meio digital. É só apontar a
câmera do celular com o aplicativo de QR Code e acessar.
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Introdução

O Brasil vem sofrendo, nos últimos anos, com um apagão
intencional de dados. Há, de forma deliberada, um sucateamento dos órgãos responsáveis por produzir dados, como
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O
ápice dessa situação se reflete na não realização do Censo
2020. Estamos caminhando no escuro quando falamos de
planejamento e, principalmente, quando delineamos políticas
públicas. Somada a esse cenário está a política de austeridade,
com retrocessos frente aos direitos fundamentais, expressa na
Emenda Constitucional 95/2016, a política do teto de gastos.
Seus efeitos são evidentes com o aumento da pobreza e das
violações de direitos humanos e, especialmente, da falta de
recursos para frear inclusive o avanço da Covid-19 em todo
o país, nos últimos dois anos. Esse contexto se agrava ainda
mais com posturas negacionistas e avessas aos direitos humanos por parte do Governo Federal.
Este estudo surgiu justamente com o intuito de diagnosticar o que existe e evidenciar o que não existe de informações
sobre o acesso à educação de crianças e adolescentes em
maior situação de vulnerabilidade ou excluídas das políticas
sociais. Justamente por entender que a garantia do direito

medidas socioeducativas.indd 9

18/02/2022 10:17:13

INFÂNCIAS INVISIBILIZADAS

à educação não se realiza apenas pela escola, os estudos
“Infâncias Invisibilizadas” também trazem dados mais abrangentes para entender esse contexto de omissão, de redução
de direitos e de retrocessos na garantia de condições básicas
para a dignidade humana e para o bem viver.
O conceito de “Infâncias Invisibilizadas” foi uma escolha
política e histórica diante da agenda da criança e adolescente
no país, pois a invisibilidade revela um projeto de país que
não prioriza grupos e segmentos de diversas infâncias. O
Estudo reflete sobre crianças e adolescentes de diferentes
contextos, elencados em 9 eixos: em situação de rua; migrantes; residentes em territórios urbanos vulneráveis, zonas de
conflito e violência; no sistema socioeducativo; em serviços
de acolhimento e com responsáveis encarcerados; em áreas
de reforma agrária; em territórios de agricultura familiar; comunidades quilombolas; e comunidades indígenas.
O pressuposto deste trabalho é de que crianças e adolescentes são sujeitos de direito, são prioridade absoluta e,
portanto, também são atores sociais imersos em um conjunto
de prescrições e interdições que emergem do contexto em que
estão situados. Logo, também estão envolvidos por marcadores sociais como classe, gênero, orientação sexual, raça, etnia,
território e suas intersecções, sofrendo as consequências do
descaso, da discriminação e do abandono dependendo de
suas identidades e pertencimentos.
Por outro lado, partimos também da noção de que não
existe uma infância ou uma adolescência, mas diferentes
infâncias e adolescências. Entendemos que a infância e adolescência não são etapas da vida marcadas pela incompletude
ou pela necessidade de tutela e não podem ser reduzidas ao
registro da insuficiência.

10
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Esta série de estudos tem seu eixo condutor no direito
à educação, considerado porta para a garantia dos demais
direitos. No art. 6º da Constituição Federal de 1988, a educação é estabelecida como um direito social, o primeiro listado, reafirmada posteriormente no Estatuto da Criança e do
Adolescente e normatizada na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional de 1996. A educação é apresentada como
condição para a qualidade de vida e cidadania:
[...] A educação, dever da família e do Estado, inspirada
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho (LDB, 1996).

Ao apresentarmos normas, dados, experiências práticas
e exemplos da realidade dessas crianças e adolescentes
pretendemos respeitosamente vê-los, ouvi-los e nos aproximarmos de suas realidades. Portanto, nosso objetivo é dar
visibilidade ao que é considerado invisível, em conjunto com
essas pessoas. Mas o que é essa invisibilidade? Para quem
essas crianças são invisíveis? Aqui, essa invisibilidade se
reflete na ausência de informações sobre essas infâncias e
adolescências, que são pouco consideradas no planejamento,
orçamento e na definição de políticas públicas. Mais ainda,
devido às diferentes formas de exclusão a que estão submetidas, enfrentam enorme dificuldade para terem seu direito à
educação garantido.
Afirmamos aqui que a invisibilidade é uma política de
exclusão. Essas crianças e adolescentes são visíveis
de fato e invisíveis de direito.

11
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Apesar de reconhecer a negligência do Estado como uma
das causas dessa invisibilidade por não implementar estratégias para reverter esse quadro, propomos o questionamento
dessa via de análise. Isso porque negligente é o mesmo
que ser desatencioso, descuidado e, de fato, não é isso que
percebemos. As informações sistematizadas nos estudos do
Infâncias Invisíveis demonstram que existem procedimentos,
aparatos legais, instituições e equipamentos burocráticos
capazes de garantir os direitos dessas crianças. A palavra
“negligente” realiza a crítica do Estado baseada em uma suposta ausência ou omissão; no entanto, sua forma de atuação
está mais próxima de uma atuação fantasmagórica: aparece
nas ações repressivas e desonera-se nas ações de cuidado e
preservação da vida. É nesse sentido que somente é possível
pensar em infâncias invisibilizadas sob a condição de uma
invisibilidade proposital, fruto de uma forma de gestão das
populações pelo Estado.
Sob esse prisma, podemos considerar que a negação de
direitos de crianças e adolescentes e, consequentemente,
seu processo de invisibilização não são acontecimentos
aleatórios ou episódicos, mas inscritos em um conjunto de
políticas voltadas para uma direção bastante específica: a
de consentir a morte pela vulnerabilização da vida. E a EC
95/2016, as reformas de Estado construídas nos últimos anos1
e falta de seriedade no enfrentamento de problemas sociais
são exemplos de políticas que refletem uma escolha do Estado de não promover segurança, direitos e vida, como é seu
papel, visto que os orçamentos de áreas fundamentais, como
1

Saiba mais em: <https://campanha.org.br/noticias/2021/10/13/nao-e-crise-e-projeto-reformas-estruturais-que-reduzem-o-estado-restringem-o-direito-a-educacao-mostra-estudo/>.
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Saúde, Educação, Assistência Social e Segurança Pública,
estão contingenciados. Assim, diferentes dimensões da vida
seguem precarizadas, contabilizadas nas pautas como “casos”
e acumuladas nas margens como destroços de sofrimentos
entre os vulnerabilizados.
Para denunciar esse projeto de exclusão nas políticas
sociais e educacionais para as infâncias e adolescências e
para construir a transformação e a justiça social, a Associação
Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Centro de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará,
Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho
Infantil, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua,
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e Serviço
Franciscano de Solidariedade, movimentos populares de
defesa de direitos idealizaram e se juntaram neste Projeto. E
a publicação destes estudos é só o primeiro passo.
Convidamos a mergulhar nesta leitura, conhecer realidades e se juntar a nós nesse movimento popular e de defesa de
direitos de nossas crianças e adolescentes, com o horizonte de
um futuro próximo de um país democrático, justo e sustentável.
Desejamos as boas-vindas!

13
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“Os meninos e meninas em
medidas socioeducativas são
a expressão de uma sociedade
profundamente desigual, racista
e violenta com corpos de periferias e na sua maioria negros”.
(Trecho de Relatório na X Conferência
Nacional da Criança e do Adolescente,
em 2016)
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Resumo Executivo

1.

O Brasil ratificou o Pacto de San José da Costa Rica em
06 de novembro de 1992, pelo Decreto 678, que, de maneira geral, resguarda e consagra uma gama de direitos
humanos, focando na justiça social para todos os países
signatários.
2. Outro importante documento para assegurar direitos de
crianças e adolescentes foi a Declaração dos Direitos da
Criança, aprovado pela Assembleia Geral da Organização
das Nações Unidas (ONU).
3. A Convenção sobre os Direitos da Criança foi adotada
pelo Brasil por meio do Decreto 99.710, de 21 de setembro
de 1990, ratificado pelo Congresso Nacional em 14 de
setembro de 1990, pelo Decreto Legislativo 28.
4. No 8º Congresso das Nações Unidas, foram estabelecidas, por meio da resolução 45/113, de dezembro de 1990,
as medidas excepcionais quanto à privação de liberdade
do/a adolescente autor/a de ato infracional. O objetivo
de tais regras expressava a “preocupação com o fato de
muitos sistemas não diferenciarem adultos e jovens nos

medidas socioeducativas.indd 17

18/02/2022 10:17:15

INFÂNCIAS INVISIBILIZADAS

5.

6.

7.

8.

9.

10.

vários estágios da administração da justiça e com o fato
de os/as jovens serem assim detidos em prisões e outros
estabelecimentos com adultos”.
Outro documento importante para situar a garantia de
direitos para adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas são as Diretrizes das Nações Unidas
para a Prevenção da Delinquência Juvenil – Diretrizes
De Riad.
As Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça e da Juventude – Regras Mínimas De
Beijing também se inserem nesse bojo. É importante
ressaltar que tal tratado serviu de base para o Estatuto
da Criança e Adolescente.
O 6º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção
dos Delitos e Tratamento dos Delinquentes, celebrado
em Caracas (Venezuela), formulou vários princípios básicos que deviam refletir em um conjunto de regras que
deveriam colaborar para a administração da justiça de
adolescentes a fim de proteger os direitos humanos fundamentais dos/as jovens que cometem atos infracionais.
Outro importante elemento normativo foi construído a
partir da X Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado
e de Governo – Declaração Do Panamá – “Unidos pela
Infância e Adolescência, base da Justiça e da Equidade
no Novo Milênio”.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é fundante para
legitimação e reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos.
Outra legislação importante para a garantia de direitos
de crianças e adolescentes é o Estatuto da Criança e do
Adolescente, que é o principal instrumento normativo

18
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

para esse assunto e estabeleceu a Doutrina da Proteção
Integral.
Assim, a garantia do direito à educação de socioeducandos privados de liberdade é fruto de lutas sociais travadas
por movimentos e organizações da sociedade civil que
visam à luta para efetivação dos direitos humanos.
o Sistema de Garantias dos Direitos (SGD), seguido
da implementação do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente (CONANDA), Conselhos
Tutelares, das Varas da Criança e do Adolescente, das
Delegacias especializadas e organizações não governamentais do Executivo e do Legislativo favorecem a
realização de fóruns, conferências, leis específicas, entre
outros.
No que tange à regulamentação e execução das medidas socioeducativas para adolescente que pratique ato
infracional, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE, 2012) é o órgão responsável.
O Conselho Nacional de Educação tem a Resolução nº 3,
de 13 de maio de 2016, na qual define as Diretrizes Nacionais para o Atendimento Escolar de Adolescentes e Jovens
em Cumprimento de Medidas Socioeducativas, o que
garante o acesso ao processo de ensino e aprendizagem.
Os dados das pesquisas oficiais que demonstram o cenário do direito à educação de crianças e adolescentes
pouco trazem de informações sobre o sistema socioeducativo.
No total, adolescentes atendidos na medida de restrição
e privação de liberdade que não estudam somam 1455.
A Nota Técnica traz, em seu texto, a obrigatoriedade da
oferta da educação escolar em todos os níveis, etapas

19
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e modalidades, para adolescentes em cumprimento
de medidas socioeducativas. Ademais, salienta-se que
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) poderá cofinanciar a educação escolar no Sistema Socioeducativo e apoiar as redes públicas de ensino,
com o objetivo da garantia da matrícula, da organização
e propiciar os serviços da educação.
18. Em relação a gênero e sexualidade, LGBTQIA+ (lésbicas,
gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, intersexo
e assexuais), apenas 21 adolescentes forneceram essas
informações em 9 estados: Acre, Alagoas, Amazonas,
Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais,
Paraíba, Rio Grande do Norte.
19. 40% dos adolescentes e jovens incluídos no sistema
socioeducativo no Brasil foram considerados de cor
parda/preta.
20. De acordo com essas informações, nota-se que a maioria
dos/as adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa são jovens do sexo masculino, com idade entre
16 e 17 anos e de cor parda/preta.
21. Esse perfil não se distancia muito quando olhamos os
dados de crianças e adolescentes explorados pela vida
do trabalho no Brasil.
22. O governo federal indica que, desde 2018, já destinou em
torno de 150 milhões de reais para o sistema socioeducativo em todo o país; se considerarmos o tamanho do país
e o número de unidades, saberemos que esse recurso
não é suficiente para ser considerado um investimento.
23. São utilizados diferentes critérios de contagem e
é apresentada a informação de que não existe uma
padronização da coleta de dados e que o registro

20
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necessita ser padronizado quanto à data de coleta,
abrangência temporal (dia, mês ou ano) e periodicidade
de atualização.
24. A região com a menor cobertura é a Norte (0,77). Esse
dado apresenta que a Lei 12.594/2012 ainda não é cumprida de maneira integral em todo o país, o que compromete o funcionamento desse sistema e a realização de
seu propósito de evitar a reincidência em atos infracionais
através de programas de atendimento.
25. Durante a pandemia, a situação de adolescentes internos do sistema socioeducativo se tornou ainda mais
dramática, diante da superlotação vigente nas unidades
de internação em todo o Brasil. De acordo com dados do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 15 de junho de
2020, eram 239 ocorrências confirmadas entre os adolescentes; em 14 de setembro, o número de registros de
contaminação chegou a 863. Esse número representa um
crescimento de 261% de casos no sistema socioeducativo
ao longo de três meses.
26. Os dados sobre meninas que cumprem medidas socioeducativas são escassos. De acordo com os dados
do SINASE 2017, o total no país era de 1.046 meninas e
25.063 meninos cumprindo medidas socioeducativas
no país, em 2017, o que corresponde a um percentual de
4% de meninas. A maioria das unidades socioeducativas
atende exclusivamente os adolescentes do sexo masculino (86%), e existem, no país, apenas seis unidades
para o atendimento exclusivo às adolescentes do sexo
feminino e duas unidades mistas. Cinco unidades federativas sequer têm unidades socioeducativas femininas
(ES, GO, MG, RR e TO).
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27. É preciso considerar também aspectos relacionados ao
próprio sistema, que se caracteriza por ser misógino e
masculinizado, sem adaptações para acolher as meninas. A falta de dados sobre o perfil socioeconômico, as
características gerais dessa população e a consideração
sobre as questões inerentes ao gênero feminino, como
a pobreza menstrual, são obstáculos para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes.
28. O fato de o número de meninas ser menor no sistema
socioeducativo e de a falta de dados sobre sua realidade
é, por si só, um motivo para sua invisibilidade.
29. As condições socioeconômicas que marcam as famílias
dessas crianças e adolescentes devem ser consideradas
quando tratamos de políticas públicas para evitar que as
únicas oportunidades que entendam como possíveis estejam relacionadas a atos infracionais. Diante das condições
de vida de muitas famílias negras nas periferias do Brasil,
em sua grande maioria chefiadas apenas por mulheres,
muitas estão mais expostas às situações de violências e
vulnerabilidade, principalmente pela ausência de políticas
públicas efetivas que deveriam ser garantidas pelo Estado,
como preconiza a Constituição Federal (1988).
30. Desse modo, a integração entre políticas públicas de diferentes áreas, como saúde, assistência social, educação,
segurança pública, habitação é urgente para oferecer
novas trajetórias possíveis para crianças e adolescentes
e, assim, prevenir a entrada no sistema socioeducativo.
Ao tratar das interseccionalidades, estamos iluminando
também os nós dos processos institucionais que impedem o acesso de crianças, adolescentes e suas famílias
ao que lhes é de direito.

22
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31. A trajetória desses adolescentes é marcada pela violência
e pela ausência. Falta comida, saneamento básico, água,
segurança, e muitas vezes todos esses fatores vão formando um emaranhado de obstáculos que inviabilizam
o acesso à escola. Em 2018, 12, 755 milhões de pessoas
viviam em arranjos familiares formados por responsável,
sem cônjuge e com filhos até 14 anos, compreendendo
7,4% da população. Desse total, em 90,3% dos domicílios, a responsável era mulher. Dentre estas, 67,5% eram
pretas ou pardas, e 31,2%, brancas. Em um contexto de
tanta falta, o trabalho infantil se impõe como uma das
saídas possíveis. E assim, provavelmente, essa criança
ou adolescente iniciará uma trajetória distante da escola
e com pouca possibilidade de retorno.
32. A invisibilidade, nesse caso, deve ser refletida com base
nas relações que produzem a violência que envolverá
esses adolescentes, tanto a da ausência, quanto a do
Estado e dos grupos civis armados. Assim, o sistema
socioeducativo, na maneira como é concebido, como é
realizado na prática cotidiana, implica, para esses sujeitos, que são adolescentes, uma ambiguidade, do poder
que deveria proteger e que é produtor de outras formas
de violência.
33. A invisibilidade se constrói inclusive quando observamos
quem tem direito à infância e adolescência e quem não
tem.
34. Ainda que o ECA tenha possibilitado a diminuição do
contingente de crianças e adolescentes em estabelecimentos fechados, a sua aprovação não foi suficiente para
romper com a violência nas unidades de internação. As
vistorias realizadas por órgãos, como os Mecanismos
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Estaduais de Prevenção à Tortura e o Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), encontram, com frequência, casos de
superlotação, insalubridade, estruturas físicas inadequadas, falta de material de limpeza e de medicação,
racionamento de água, dentre outros.
35. Destaca-se que o caráter socioeducativo parece ficar
subsumido nas representações sociais, que produzem
uma autoimagem aproximada ao imaginário coletivo, ou
seja, o jovem “marginal”. Entretanto, as representações
sociais direcionadas a essa população juvenil pouco se
distanciam do sistema prisional, pois a estigmatização
dos jovens, sob o rótulo de presidiários e criminosos, remete o atendimento a uma filiação de natureza punitiva,
elementos que reforçam os processos de segregação
social que esses jovens incorporam em suas trajetórias de vida. De acordo com Ângela Pinheiro (2006), as
representações balizam a construção do pensamento,
atribuindo sentidos orientadores do comportamento social dos indivíduos e, nesses processos, podem construir
uma dimensão da própria realidade.
36. No Brasil, há 18.086 adolescentes e jovens em cumprimento de internação por tempo indeterminado em
instituições socioeducativas e 16.161 vagas, o que causa
um déficit de quase duas mil vagas. Se for considerada,
ainda, a média de pedidos pendentes mensais, o déficit
é de quase 5 mil vagas.
37. Apesar da previsão legal, os dados existentes sobre os
sistemas socioeducativos ainda são escassos e carecem
de padronização e transparência no que se refere às metodologias mobilizadas, o que prejudica as possibilidades
de análise histórica e torna os dados pouco confiáveis.
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Além disso, a própria falta de integração das diferentes
instituições envolvidas no julgamento do ato infracional
e na execução das medidas socioeducativas fomenta a
existência de dados díspares que nem sempre dialogam
entre si. A dúvida sobre os dados existentes sobre o
sistema socioeducativo colaboram para a invisibilidade
desses adolescentes, tornando ainda mais complicada
a garantia de direitos.
38. No que diz respeito aos dados sobre medidas em meio
aberto (Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à
Comunidade), não há informação nos levantamentos
de 2009, 2013 e 2016. Para a produção desses dados,
utiliza-se o Censo do Sistema Único da Assistência
Social do Ministério do Desenvolvimento Social, mas a
municipalização da execução dessas medidas dificultou
a centralização das informações. Cabe destacar que, de
acordo com o último levantamento do SINASE, em 2017,
havia 117.207 adolescentes em cumprimento de medidas
em meio aberto. A enorme quantidade de adolescentes
sob esse tipo de intervenção demonstra a importância de
obter informações mais precisas sobre o funcionamento
dessa medida.
39. A invisibilidade, portanto, está relacionada com aspectos
anteriores à entrada no sistema socioeducativo e permanece mesmo quando esses adolescentes são inseridos.
Ela é construída por uma trama complexa que atravessa
aspectos objetivos e subjetivos das vidas e trajetórias
desses sujeitos e é marcada pela falta de acesso a direitos
fundamentais para uma vida digna e que desenvolve as
potencialidades individuais e coletivas. Por outro lado,
a falta de monitoramento e de investimento para que
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40.

41.

42.

43.

o SINASE seja implementado conforme a lei revela-se
como importante obstáculo. A reflexão sobre esses fatores de invisibilidade, bem como sobre a própria noção
de reinserção e reintegração que é inerente ao sistema
socioeducativo, também deve ser questionada.
A defesa do encarceramento e da internação, assim como
a realização dessa prática pelo judiciário, reflete o ideário
higienista da sociedade brasileira, sendo considerada
uma estratégia de ressocialização, um “benefício”, uma
forma de corrigir o adolescente e a internação é o tratamento indicado (FEITOSA; BOARIM, 2014). O higienismo
é compreendido como um conjunto de ações práticas,
destinadas a criar condições que possam facilitar o
desenvolvimento mental dos indivíduos humanos, adaptando esse desenvolvimento às necessidades sociais e
à felicidade pessoal, segundo um de seus idealizadores.
Esta publicação defende que temos, sim, outras alternativas e que é urgente o envolvimento da sociedade civil
neste debate e encarar essa questão como ela de fato
é, um problema social.
A negligência do Estado, portanto, não é apenas descaso,
mas consiste em uma estrutura que deliberadamente, por
sua história e pela formação da sociedade brasileira, com
base no trabalho escravo e na eugenia, opta por excluir
e explorar o trabalho dos pobres e pretos. Essa mesma
sociedade também opta pela manutenção das desigualdades sociais para benefício próprio, que, resumido de
maneira mais simples, significa a manutenção de seus
privilégios de cor, de classe e de gênero.
Por essa lógica, as instituições que deveriam trabalhar
para a garantia de direito dessa população não o fazem,
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principalmente porque os operadores de direito do
Ministério Público e do sistema, de uma maneira geral,
advêm de posições privilegiadas. Como afirma Silvio
Almeida (2018), o Direito é uma tecnologia de controle
e racialização de corpos negros e, por isso, a crítica à
branquitude deve ser encarada como um exercício incômodo, mas necessário para avançarmos na promoção de
justiça racial e na reumanização de sujeitos que foram
coisificados ao longo da nossa história.

27

medidas socioeducativas.indd 27

18/02/2022 10:17:15

medidas socioeducativas.indd 28

18/02/2022 10:17:16

Apresentação

Garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos efetivados é um grande desafio, pois a prioridade absoluta,
como preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), em sua doutrina de proteção integral, ainda não é
plenamente assegurada.
Quando tratamos de adolescentes autores de atos infracionais, os desafios são diversos, sobretudo porque ainda
resiste a representação social da infância e adolescência
como “objetos” que precisam ser controlados, reprimidos e
disciplinados a partir de uma ótica conservadora, moralista
e punitivista, que culpabiliza e exclui as pessoas que historicamente são criminalizadas. Diante dessa realidade, este
volume aborda inicialmente os aspectos normativos nacionais e internacionais acerca dos direitos da adolescência
sob a ótica do direito à convivência familiar e comunitária
e da garantia dos demais direitos constitucionais, com foco
no direito à educação.
Em seguida, são apresentadas reflexões e dados sobre
o sistema socioeducativo no Brasil, adentrando a transversalidade racial, de classe e de gênero e destacando as
desigualdades sociais. Assim, identificamos um processo de
produção da invisibilidade, principalmente sobre educação
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inclusiva no âmbito da política do sistema socioeducativo
brasileiro.
Ao final, trazemos o caso da atuação do Centro de Defesa
de Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará como referência na luta pelos direitos dessa população, assim como
conclusões e recomendações.
Boa leitura!
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Capítulo 1. O que afirma a lei?

Demarca-se que, nas décadas de 1970 e 1980, a sociedade brasileira vivenciou a intensificação dos movimentos
populares em defesa dos direitos humanos de crianças e
adolescentes. Nesse período, a sociedade civil lutava pela redemocratização do país e contra a ditadura militar instaurada
e realizava o processo da Assembleia Nacional Constituinte.
Em 1988, com a promulgação da atual Constituição Federal,
consagrou-se a Doutrina da Proteção Integral no Brasil, em
seu artigo 227. Em seguida, reafirmou-se esse paradigma
com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), Lei nº 8.069, de 1990.
Portanto, é importante compreender que o reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos é
uma conquista histórica no Brasil, efetivada no final do século
XX, com a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA). Por isso, para ter políticas públicas
asseguradas nessa perspectiva, é preciso um olhar e trabalho
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atentos e resistentes, pois ainda há incompreensão e discriminações que recaem sobre o público infanto-juvenil como
prioridade absoluta, principalmente quando consideramos
adolescentes que são acusados do cometimento de algum
ato infracional.
No Brasil, a lógica punitivista e criminalizadora, de cunho
sobretudo racista, ainda é muito presente nas instituições e
em diversos segmentos da sociedade, e esse traço tem se
intensificado em consonância com o momento político atual,
com maior apelo ao conservadorismo, com seus moralismos
e discriminações.
Principais normas internacionais
Em aspectos normativos, podemos perceber que a década de 1990 foi um marco para a construção do entendimento
de que crianças e adolescentes precisam de proteção integral
para poderem se desenvolver e viver com qualidade de vida.
No bojo dos direitos humanos, o Brasil ratificou o Pacto de
San José da Costa Rica em 06 de novembro de 1992, pelo
Decreto 678, que, de maneira geral, resguarda e consagra
uma gama de direitos humanos, focando na justiça social
para todos os países signatários.
O objetivo do Pacto foi consolidar um regime de liberdade
pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos
humanos essenciais; além de reconhecer que esses direitos
não são definidos pelo pertencimento nacional e pelas definições de cada Estado, mas por reconhecer os atributos da
pessoa humana. Também por isso, esse documento justifica
uma proteção internacional.
O Pacto reiterou que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, só pode ser realizado o ideal
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do ser humano livre, isento do temor e da miséria, se forem
criadas condições que permitam a cada pessoa gozar dos
seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como dos
seus direitos civis e políticos.
Outro importante documento para assegurar direitos de
crianças e adolescentes foi a Declaração dos Direitos da
Criança, aprovado pela Assembleia Geral da Organização
das Nações Unidas (ONU), em novembro de 1959, constituída
por dez princípios, os quais garantem:
1º Princípio – Todas as crianças são credoras destes
direitos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião,
condição social ou nacionalidade, quer sua ou de sua
família.
2º Princípio – A criança tem o direito de ser compreendida e protegida, e devem ter oportunidades para seu
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
de forma sadia e normal e em condições de liberdade
e dignidade. As leis devem levar em conta os melhores
interesses da criança.
3º Princípio – Toda criança tem direito a um nome e a
uma nacionalidade.
4º Princípio – A criança tem direito a crescer e criar-se
com saúde, alimentação, habitação, recreação e assistência médica adequadas, e à mãe devem ser proporcionados cuidados e proteção especiais, incluindo cuidados
médicos antes e depois do parto.
5º Princípio – A criança incapacitada física ou mentalmente tem direito à educação e cuidados especiais.
6º Princípio – A criança tem direito ao amor e à compreensão e deve crescer, sempre que possível, sob a proteção dos pais, num ambiente de afeto e de segurança
moral e material para desenvolver a sua personalidade.
A sociedade e as autoridades públicas devem propiciar
cuidados especiais às crianças sem família e àquelas
35
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que carecem de meios adequados de subsistência. É
desejável a prestação de ajuda oficial e de outra natureza
em prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas.
7º Princípio – A criança tem direito à educação, para
desenvolver as suas aptidões, sua capacidade para
emitir juízo, seus sentimentos e seu senso de responsabilidade moral e social. Os melhores interesses da
criança serão a diretriz a nortear os responsáveis pela
sua educação e orientação; essa responsabilidade
cabe, em primeiro lugar, aos pais. A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os
propósitos mesmos da sua educação; a sociedade e as
autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o
gozo desse direito.
8º Princípio – A criança, em quaisquer circunstâncias,
deve estar entre os primeiros a receber proteção e
socorro.
9º Princípio – A criança gozará proteção contra quaisquer formas de negligência, abandono, crueldade e
exploração. Não deve trabalhar quando isso atrapalhar
a sua educação, o seu desenvolvimento e a sua saúde
mental ou moral.
10 º Princípio – A criança deve ser criada num ambiente
de compreensão, de tolerância, de amizade entre os
povos, de paz e de fraternidade universal e em plena
consciência que seu esforço e aptidão devem ser postos
a serviço de seus semelhantes.

Como está pressuposto na Declaração, para garantir o
bem-estar das crianças, é necessário atentar para a melhoria
na saúde das mães e dos filhos, combater a desnutrição e
o analfabetismo, além de a erradicar doenças que dizimam
milhares de crianças em todo o mundo.
A Convenção sobre os Direitos da Criança foi adotada
pelo Brasil por meio do Decreto 99.710, de 21 de setembro de
36
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1990, ratificado pelo Congresso Nacional em 14 de setembro
de 1990, pelo Decreto Legislativo 28.
No 8º Congresso das Nações Unidas, foram estabelecidas, por meio da resolução 45/113, de dezembro de 1990,
as medidas excepcionais quanto à privação de liberdade
do/a adolescente autor/a de ato infracional. O objetivo de
tais regras expressava a “preocupação com o fato de muitos sistemas não diferenciarem adultos e jovens nos vários
estágios da administração da justiça e com o fato de os/as
jovens serem assim detidos em prisões e outros estabelecimentos com adultos”.
A partir dessa resolução, foram definidas algumas questões de grande importância para garantir a proteção aos
jovens autores de atos infracionais, e foi estabelecido que a
privação de liberdade será medida de último recurso e
pelo menor espaço de tempo possível e que devem ser asseguradas proteção e assistência a esses jovens durante
e depois do período em questão privados de liberdade.
Outro documento importante para situar a garantia de
direitos para adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas1 são as Diretrizes das Nações Unidas
para a Prevenção da Delinquência Juvenil – Diretrizes
De Riad, apresentadas e aprovadas em dezembro de 1990,
no 8º Congresso das Nações Unidas. Seus princípios fundamentais são:

1

O Sistema Socioeducativo reúne vários órgãos e instituições públicas responsáveis por gerir a execução das medidas socioeducativas, que inclui os
órgãos do Poder Judiciário: Varas da Infância, Ministério Público e Defensoria
Pública. Envolve os governos estatuais, municipais e federal; conselhos tutelares; Centro de Referência Especializado de Assistência Sociais (CREAS)
e outros.
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1) Prevenir a delinquência juvenil como parte essencial
da prevenção do delito na sociedade;
2) Propiciar investimentos objetivando o bem-estar das
crianças e dos adolescentes.
3) Aplicar medidas políticas e progressistas de prevenção à delinquência.
4) Desenvolver serviços e programas com base na
comunidade para a prevenção da delinquência juvenil.

As Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça e da Juventude – Regras Mínimas
De Beijing também se inserem nesse bojo. É importante
ressaltar que tal tratado serviu de base para o Estatuto da
Criança e Adolescente. Em 1980, no 6º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção dos Delitos e Tratamento
dos Delinquentes, realizado em Caracas (Venezuela), foram
formulados vários princípios básicos que deveriam refletir
em um conjunto de regras que colaborassem para a administração da justiça de adolescentes a fim de proteger os
direitos humanos fundamentais dos/as jovens que cometem
atos infracionais.
Outro importante elemento normativo foi construído a
partir da X Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado
e de Governo – Declaração Do Panamá – “Unidos pela
Infância e Adolescência, base da Justiça e da Equidade no
Novo Milênio”. Os chefes de Estado e de Governo dos 21
países Ibero-americanos reuniram-se na Cidade do Panamá, República do Panamá, nos dias 17 e 18 de novembro de
2000 para garantir desenvolvimento humano sustentável,
a consolidação democrática, a equidade e a justiça social,
com base nos princípios de universalidade, indivisibilidade
e interdependência dos direitos humanos, considerando de
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importância estratégica dedicar especial atenção à infância
e à adolescência.
Principais normas nacionais
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é fundante
para legitimação e reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Por essa legislação, em
seu artigo 227, tem-se a previsão que as pessoas com idade
inferior a 18 anos são consideradas inimputáveis. Outra legislação importante para a garantia de direitos de crianças
e adolescentes é o Estatuto da Criança e do Adolescente,
que é o principal instrumento normativo para esse assunto
e estabeleceu a Doutrina da Proteção Integral.
Essas mudanças puseram fim à Política Nacional do
Bem-Estar do Menor e à doutrina da situação irregular – política de caráter repressivo, consolidada durante a ditadura
militar. Os sistemas de internatos e as políticas direcionadas
ao “menor” foram questionados, principalmente pelos movimentos sociais. Outro aspecto importante desse debate
foi o reconhecimento das crianças e adolescentes como tal,
incluindo o abandono do uso do termo “menor”, que está
associado às articulações políticas, de forças policiais, da
visão higienista, das associações de caridade e filantropia e
da concepção da defesa nacional decorrente do Código de
Menores de 1927.
Pode-se afirmar que a categoria “menor” é uma síntese
das representações sociais de crianças e adolescentes que
incidem sobre as classes marginalizadas, empobrecidas
e vulnerabilizadas na história social brasileira. Até o início
do século XX, tal categoria era concebida no âmbito jurídico para classificar as pessoas que não haviam atingido
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a maioridade. Entretanto, a partir do século XX, com o
advento dos Códigos de Menores de 1927 e 1979, “menor”
passou a ter uma característica eminentemente discriminatória e estigmatizante contra crianças e adolescentes
marginalizados. Nesse sentido, compreende-se que a categoria “menor” é utilizada como categoria classificatória
de crianças e adolescentes invisibilizados da sociedade
(Pinheiro, 2006).
Assim, a garantia do direito à educação de socioeducandos privados de liberdade é fruto de lutas sociais travadas por movimentos e organizações da sociedade civil
que visam à luta para efetivação dos direitos humanos.
Historicamente, as políticas públicas destinadas à infância e à adolescência estavam direcionadas ao controle
da pobreza, instituídas num contexto social de relações
complexas e contraditórias, no âmbito de conflitos, aspectos
moralistas e conservadores. Buscou-se, através das políticas
legitimadas pelo Estado, o controle social da população pobre, vista como perigosa, e a manutenção da ordem social
vigente (Rizzini, 2009).
A organização popular, os movimentos sociais, organizações não governamentais, grupos religiosos e quadros progressistas desencadearam o processo de reivindicação dos
direitos de cidadania para a infância e adolescência. Então,
a Constituição Federal de 1988 incorporou ao ordenamento
jurídico nacional os princípios fundantes da Doutrina na
Proteção Integral (Faleiros, 2009).
Essa doutrina norteou o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, fundamentada no princípio de que toda
criança e adolescente são sujeitos de direito e estão sujeitos a obrigações compatíveis com a peculiar condição de
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pessoa em desenvolvimento (Saraiva, 2013). Dessa forma, o
ECA/1990 revogou o Código de Menores de 1979 e a lei de
criação da FUNABEM, instituição à época responsável pelo
atendimento de crianças e adolescentes.
A Doutrina da Proteção Integral passou a reconhecer a
criança e o adolescente como cidadãos, garantindo a efetivação de seus direitos com absoluta prioridade (Faleiros,
2009). A CF/1988 incluiu novos direitos sociais: o direito à
educação e os direitos da criança e do adolescente, a fim
de possibilitar a maior participação daqueles que foram
historicamente excluídos. Mesmo que a efetivação desses
direitos ainda esteja aquém do esperado, trata-se da proteção dos direitos conquistados contra as forças capitalistas
e conversadoras (Cury, Horta e Fávero, 2005).
A Constituição Federal de 1988 reservou os artigos 227
e 228 para tratar do dever do Estado e da sociedade para
com a infância e a adolescência. A criança e o adolescente
foram colocados a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A
inimputabilidade penal ficou definida até os dezoito anos, e
o trabalho, proibido até quatorze anos, salvo em condições
de aprendiz.
A partir desse momento, constituiu-se o Sistema de Garantias dos Direitos (SGD)2 , seguido da implementação do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CONANDA), Conselhos Tutelares, das Varas da Criança e
2

Concebido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o SGD representa uma articulação e uma integração de várias instâncias do poder
público na aplicação de mecanismos de promoção, defesa e controle para
efetivação dos direitos humanos da criança e do adolescente em todos os
níveis, desde federal ao municipal. O SGD se materializa com as políticas
públicas, realizando o controle social por meio da sociedade civil.

41

medidas socioeducativas.indd 41

18/02/2022 10:17:17

INFÂNCIAS INVISIBILIZADAS

do Adolescente, das delegacias especializadas, organizações
não governamentais, do Executivo e do Legislativo, favorecendo a realização de fóruns, conferências, leis específicas,
entre outros.
O adolescente passou a ser concebido pelo ECA como
indivíduo na faixa de 12 a 18 anos e, excepcionalmente, até os
21 anos. Crianças e adolescentes passaram a ser compreendidas a partir da ideia de uma pessoa em desenvolvimento
com significativas mudanças físicas, psíquicas e sociais, que
culminarão na maturidade e na organização de seu sistema
de valores e crenças, parte de sua subjetividade. De acordo
com o ECA, existem medidas socioeducativas que visam à
“responsabilização do sujeito”, pois menores de 18 anos são
inimputáveis3, segundo o artigo 23 do Código Penal. Por isso,
o ECA também define que, no caso da prática de atos infracionais, devem receber uma sanção de caráter educativo e
pedagógico, prioritariamente em meio aberto.
Crianças e adolescentes com até 18 anos de idade não
são responsabilizados, segundo as normas do Código Penal
Brasileiro, mas, sim, de acordo com o Estatuto da Criança
e do Adolescente, que dispõe de medidas socioeducativas
para a sua responsabilização.

3

O Sistema Socioeducativo é o modelo de responsabilização juvenil no
Brasil que deve assegurar a garantia de direitos a inserção de adolescentes nas políticas públicas, como na educação, na saúde, na assistência
social. A responsabilização, portanto, é uma ferramenta educativa que
vai além da lógica punitiva, da prisão e do isolamento. O ECA e o SINASE
determinam a responsabilização por meio das medidas socioeducativas
(artigo 112 do ECA) e, quando necessário, também medidas protetivas
(artigo 101 do ECA), respeitando a “condição peculiar de desenvolvimento”
de adolescentes.
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DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
SÃO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS1:
I. Advertência: é um aviso, um alerta de que ações
do mesmo tipo podem resultar em uma medida
socioeducativa mais severa. Não pode ser um
sermão, deve ser realizada por escrito.
II. Obrigação de reparar o dano: é aplicada em casos
em que o adolescente é chamado a reparar o dano
causado à vítima, seja por meios financeiros ou por
formas alternativas.
III. Prestação de serviços à comunidade: é a medida
que envolve a execução de tarefas de interesse
público ou da comunidade, de forma gratuita, tais
como ajudar em escolas, hospitais e órgãos públicos. Pode ser realizada por, no máximo, seis meses
e não pode ser superior a oito horas por semana,
para não prejudicar a frequência do adolescente
à escola.
IV. Liberdade assistida: é a medida em que uma equipe interdisciplinar dos CREAS acompanha, auxilia
e orienta o adolescente durante, no mínimo, seis
meses, a fim de que se integre melhor à escola, contribua nas relações familiares, na profissionalização
ou em programas assistenciais, se necessários.
V. Semiliberdade: é quando o adolescente realiza atividades de profissionalização ou atividades escolares
durante o dia, indo para a unidade somente à noite.
1

Mais informações: <http://cedecaceara.hospedagemdesites.ws/site/wp-content/uploads/2018/12/Cartilha-Adolescentes-em-conflito-com-a-lei.
pdf>.
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VI. Internação: é a medida mais severa. Deve ser
aplicada excepcionalmente e somente em casos
de atos infracionais cometidos com grave ameaça
ou violência. O adolescente não pode ficar mais de
três anos na internação e deve ser avaliado a cada
seis meses.
Com a legislação vigente, existem normas que regulamentam as medidas socioeducativas e as medidas
protetivas. Ressalta-se que, em relação à prática do ato
infracional, não são aplicadas medidas socioeducativas
para as crianças; para estas, são aplicadas as medidas
protetivas, pois compreende-se que as crianças estão em
condição peculiar de desenvolvimento e que as medidas
devem visar à proteção e à garantia de direitos2 .
As medidas socioeducativas estão organizadas como:
em meio aberto, em que o adolescente é responsabilizado
sem perder sua liberdade; e as medidas em meio fechado,
quando o adolescente cumpre a medida nos centros socioeducativos. Estes têm como função atender os adolescentes que cometem atos infracionais considerados graves.
Os centros socioeducativos descritos no Sistema Nacional
de Atendimento Socioeducativo (SINASE) têm uma normatização conceitual e jurídica para seu funcionamento
e atendimento, visando a uma política articulada e com
características específicas, contemplando o Estatuto da
Criança e do Adolescente e a Constituição Federal de 1988.

2

Crianças e adolescentes com até 18 anos de idade não são responsabilizados,
segundo as normas do Código Penal Brasileiro, mas, sim, de acordo com
o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe de medidas socioeducativas para a sua responsabilização.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
nos seus princípios e fins, discorre sobre a responsabilidade
do Estado quanto à valorização do pluralismo e concepção
pedagógica, bem como a valorização e a consideração da
liberdade e o apreço à tolerância; por isso, os/as adolescentes autores de atos infracionais, ao adentrar no sistema
socioeducativo, são também sujeitos de garantias e estão
incluídos nesses princípios e fins, de tal forma que os processos formativos integram a competência da sociedade e
da família. Compactuando com a LDB, enxergamos as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que
declara que os adolescentes têm direito à educação, focando
no pleno desenvolvimento de sua pessoa, para o exercício
da cidadania e qualificação para o trabalho.
No que tange à regulamentação e execução das medidas
socioeducativas para adolescente que pratique ato infracional, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(SINASE, 2012) é o órgão responsável. Portanto, é responsável pela provisão de vagas para o atendimento às medidas
socioeducativas por meio de implementação, ampliação,
construção, reforma e equipagem de unidade de atendimento socioeducativo (Núcleos de Atendimento Integral – NAI,
unidades de internação e unidades de semiliberdade).
O SINASE é uma política pública específica que deve
promover a articulação com as outras políticas de saúde,
educação, assistência, justiça e segurança pública. Preconiza a escolarização do/a adolescente à luz dos direitos
humanos, sendo estabelecidas também oportunidades de
acesso ao ensino adaptado à realidade e integrados aos programas multissetoriais. Para uma pedagogia socioeducativa
significativa, é importante integrarmos ao debate a reflexão
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do projeto de vida dos jovens, pois a normativa pode até
ser obrigatória e dar passos para afirmações de inclusão;
contudo, as questões subjetivas e sistemáticas do trabalho
precisam também ser consideradas.
Diante desses elementos normativos, destacamos o
direito à educação, principalmente para adolescentes que
cumprem medidas socioeducativas. O acesso à educação
pública de qualidade é um dos pilares para construção da
cidadania plena e garantia dos direitos sociais. De acordo
com Lessa (2019), a política de encarceramento em massa
tem sido incapaz de promover a reintegração, produzindo,
inclusive, o efeito reverso, de aumentar as desigualdades
e a falta de oportunidades de adolescentes que cometem
atos infracionais.
Diante do exposto, o Conselho Nacional de Educação tem
uma Resolução nº 3, de 13 de maio de 2016 em que define
as Diretrizes Nacionais para o Atendimento Escolar de
Adolescentes e Jovens em Cumprimento de Medidas Socioeducativas, garantindo o acesso ao processo de ensino
e aprendizagem.
Sintetizando, o art. 120 do ECA 1990 prevê a inserção em
regime de semiliberdade como medida socioeducativa, que é
definida como restritiva (portanto, não privativa) de liberdade.
No cumprimento dessa medida, são obrigatórias a escolarização e a profissionalização, e é garantida aos adolescentes
a realização de atividades externas, independentemente de
autorização judicial. Como transição para o meio aberto, essa
medida pode ser aplicada no caso de o adolescente receber
progressão da medida de internação em estabelecimento
educacional (privativa de liberdade), de forma a retornar
gradativamente ao convívio familiar e comunitário.
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Quadro 1. Principais normas nacionais e internacionais
que norteiam a proteção de crianças e adolescentes
Título

Ano

Âmbito

Declaração Universal dos Direitos Humanos

1959

Internacional

6º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção dos Delitos
e Tratamento dos Delinquentes

1980

Internacional

Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da
Justiça e da Juventude – Regras Mínimas De Beijing

1985

Internacional

Constituição Federal de 1988

1988

Nacional

Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da
Delinquência Juvenil – Diretrizes De Riad

1990

Internacional

Estatuto da Criança e do Adolescente

1990

Nacional

Pacto de San José da Costa Rica

1992

Internacional

X Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de
Governo – Declaração Do Panamá – “Unidos pela Infância e
Adolescência, base da Justiça e da Equidade no Novo Milênio”

2000

Internacional

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo

2012

Nacional

Resolução nº 3, de 13 de maio de 2016, CNE

2016

Nacional
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Capítulo 2. Quem são os adolescentes
no sistema socioeducativo?

A proposta do projeto “Infâncias Invisibilizadas” é realizar um diagnóstico da realidade do sistema socioeducativo
através dos dados existentes, mas também de indicar a
ausência de dados e de políticas públicas que garantam
direitos para adolescentes envolvidos em cumprimento de
medidas socioeducativas. Na seção anterior, apresentamos
a legislação que assegura esse direito; porém, a realidade
é muito distante do que foi idealizado, e os dados demonstram o descaso do poder público e a violação de direitos
que adolescentes que cumprem medida socioeducativa
sofrem em todo o país. Atestado maior dessa negligência
se apresenta na ausência de dados, visto que os dados
mais recentes em relação ao contexto nacional e sobre os
estados são de 2017.
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socioeducativos
461 estabelecimentos

22.640

adolescentes
privados de
liberdade

3.921
privados de

liberdade sem
sentença judicial definitiva

Os dados das pesquisas oficiais que demonstram
o cenário do direito à educação de crianças e adolescentes pouco trazem informações sobre o sistema
socioeducativo. Uma pesquisa realizada em 2018 pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) concluiu que há, no
Brasil, cerca de 22.640 adolescentes privados de liberdade,
internados em um dos 461 estabelecimentos socioeducativos existentes no país, acusados de terem praticado algum
ato infracional. Destes, 3.921 são internos provisórios, ou
seja, 17% do total tiveram a liberdade privada sem uma
sentença judicial definitiva.
O resultado não leva em conta outros milhares de
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em
liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade
ou em regime de semiliberdade. E sugere que o número
de adolescentes privados de liberdade se mantém quase
o mesmo que o de 2013, quando o Instituto de Pesquisa
Econômicas Aplicadas (Ipea) divulgou haver 23,1 mil jovens
nessa situação.
Realizado pelo Departamento de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas do CNJ, o levantamento revela que São Paulo
é a unidade da federação com mais adolescentes interna-
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dos, com 8.085. Em seguida, vem o Rio de Janeiro (1.684);
Minas Gerais (1.537), Pernambuco (1.345), Rio Grande do
Sul (1.223) e Ceará (1.173).
O levantamento dedica especial atenção à situação
dos internados provisórios, embora não forneça qualquer
informação a respeito do tempo médio que os adolescentes passam nessa condição. No Amazonas, por exemplo,
44% dos adolescentes estão internados em caráter provisório. Entre as unidades da federação com as maiores
taxas proporcionais de internos provisórios estão o Ceará
(37,6%); o Maranhão (32,4%), o Piauí (29%) e Tocantins
(26,5%). Os dois estados com a menor proporção de
internos provisórios são Roraima e Bahia, com, respectivamente, 5,6% e 7%.

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
um jovem autor de ato infracional pode ser privado da liberdade quando cometer ato infracional mediante grave ameaça
ou violência à pessoa; reincidir em infrações graves ou descumprir “reiterada e injustificavelmente” medidas impostas
anteriormente. A privação de liberdade deve estar sujeita aos
princípios da brevidade, excepcionalidade e do “respeito à
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”.
Legalmente, o adolescente pode ficar internado provisoriamente em unidades especializadas, aguardando decisão
judicial, por, no máximo, 45 dias. Durante esse tempo, deve
passar por duas audiências. Nessa fase de internação, o
jovem pode receber visitas dos pais ou responsáveis.
A partir dos dados fornecidos pelos Tribunais de Justiça
estaduais (com exceção dos do Amazonas, Minas Gerais e
51
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Sergipe, que não entregaram as informações) o levantamento
concluiu que, do total de internos, há, nas outras 24 unidades da federação, 841 meninas com liberdade restrita.
No Levantamento Anual do SINASE (2017), nas regiões
brasileiras, os estados em que os estudantes da medida
de internação têm acesso à escolarização dentro e fora
das unidades socioeducativas são: Bahia, Ceará, Espírito
Santo, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.
O total de adolescentes atendidos na medida de restrição e privação de liberdade que não estudam soma
1455, com os seguintes motivos:

Sobre a carga horária semanal, os dados sistematizados
informam que: 04 horas (01); 12 horas (12); 15 horas (26); 16
horas (36); 20 horas (100); 25 horas (102); 30 horas (36). Há,
ainda, as atividades de apoio escolar em contraturno na escola, realizadas nas 242 unidades socioeducativas, ou seja,
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50% das unidades oferecem boas práticas na socioeducação
na perspectiva de uma educação integral. Segundo sistematização, os estados que não ofereciam, em 2017, o apoio
escolar em turno inverso à escola foram: Amazonas, Mato
Grosso do Sul e Sergipe.
Fonte importante é pesquisa realizada por Marina Araújo
Braz (2016), que analisou a Nota Técnica nº 38 de 2013, do
Ministério da Educação; da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão; da Diretoria de
Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania; e
da Coordenação Geral de Direitos Humanos, que trata das
orientações às Secretarias Estaduais de Educação para a
implementação da Lei nº 12.594, de 2012, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE).
Braz (2016) apontou que, nas considerações iniciais, a
referida Nota Técnica descreve a obrigação contida no artigo
82 da lei do SINASE, referente ao prazo de 1 (um) ano para os
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, junto
aos órgãos responsáveis do sistema de educação pública
e as entidades de atendimento, garantirem a inserção de
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa na rede pública de educação, em qualquer fase do
período letivo, contemplando as diversas faixas etárias e
níveis de instrução. Destacou ainda que, no mesmo artigo, a
responsabilização dos gestores, operadores e seus prepostos
e entidades governamentais, quando do desrespeito, mesmo
que parcial, ou do não cumprimento integral às diretrizes e
determinações previstas.
Na análise técnica, apresenta-se um diagnóstico da escolarização dos adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas realizado em articulação com os dados do
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Censo Escolar da Educação Básica do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP),
com os seguintes pontos:
1. Ausência de proposta metodológica específica para
esses estudantes e de monitoramento das escolas
por parte dos sistemas de ensino;
2. Inaplicabilidade da modalidade EJA para adolescentes, considerando a Emenda Constitucional 59/2009;
3. Implementação de classes multisseriadas sem diagnóstico inicial;
4. Ausência de atendimento escolar nas unidades provisórias de internação – casos em que o adolescente
permanece por até 45 dias;
6. Dificuldades de matrícula a qualquer tempo por parte
dos sistemas de ensino;
7. Recusa por parte das escolas de matrícula para
adolescentes cumprindo medidas socioeducativas
em meio aberto;
8. Ausência de formação específica dos profissionais de
educação para atuação no sistema socioeducativo;
9. Inadequação dos espaços escolares nas unidades
de internação;
10. Ausência de instância gestora responsável nos sistemas de ensino e dificuldades de interlocução entre
sistemas de ensino e órgãos gestores do SINASE;
11. Subordinação das escolas ao regime disciplinar das
unidades de internação;
12. Dados do Censo Escolar parciais no que se refere à
escolarização de adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa em meio fechado;
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13. Dificuldade na operacionalização de programas do
MEC (Mais Educação, Programa de Saúde na Escola,
Pronatec, Dinheiro Direto na Escola, entre outros) nas
escolas que atendem unidades de internação;
14. Falta de clareza sobre as questões relacionadas ao
sigilo da documentação escolar em caso de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa;
Braz (2016) também sinaliza que são estabelecidas premissas para a Política Educacional no Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo, quais sejam:
1.

a garantia do direito à educação para os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e
egressos;
2. o reconhecimento de que a educação é parte estruturante do sistema socioeducativo, e de que a aplicação
e o sucesso de todas as medidas socioeducativas
depende de uma política educacional consolidada
no SINASE;
3. o reconhecimento da condição singular do estudante
em cumprimento de medida socioeducativa e, portanto, da necessidade de instrumentos de gestão
qualificados na garantia de seu direito à educação;
4. o reconhecimento da educação de qualidade como
fator protetivo de adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa e, portanto, do papel da escola no Sistema de Garantia de Direitos.
Em seguida, adverte-se que a recusa de matrícula
e/ou o não atendimento educacional para esse público
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configura uma violação à Constituição Federal de 1988 e
ao SINASE. Nesse sentido, o MEC sugere às Secretarias
de Educação parâmetros a educação escolar no Sistema
Socioeducativo:
1. Alinhar o atendimento escolar no Sistema Socioeducativo com as Diretrizes Nacionais para Educação
em Direitos Humanos (Resolução nº 1 CNE, 2012);
2. Definir um departamento/coordenação/gerência
responsável nas SEDUCs pela escolarização e educação profissional desse público, com função de
implementação, acompanhamento e monitoramento
da escolarização dos adolescentes em cumprimento
de medida socioeducativa, promovendo interlocução
com a Coordenação do SINASE em cada Estado;
3. Garantir a matrícula (a qualquer tempo), documentação escolar, frequência, e certificação dos adolescentes em cumprimento de medidas, em nível/
etapa/modalidade adequada à faixa etária e trajetória
escolar;
4. Realizar diagnóstico escolar dos estudantes nas
unidades provisórias (45 dias);
5. Implementar escolas exclusivas nas Unidades de
Internação –que atendam somente estudantes cumprindo medidas socioeducativas em meio fechado
-ou modelo de escola única que atende várias unidades, mas, ainda assim, exclusiva dessas unidades;
6. Avalizar a autonomia das escolas nas unidades de
internação (regime disciplinar), programação integrada à unidade e Projetos Políticos Pedagógicos
específicos;
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7. Promover o acompanhamento dos pais ou responsáveis na escolarização, incluindo-se instituição de
Conselho Escolar nas escolas das unidades;
8. Adequar os espaços escolares das unidades de
internação –laboratório de informática e ciências,
biblioteca, sala de leitura, quadras esportivas etc.;
9. Alinhar à escolarização e educação profissional com
o Plano Individual de Atendimento (PIA) de cada
estudante – a equipe escolar deve participar da elaboração do PIA;
10. Acompanhar a matrícula e frequência desses estudantes;
11. Qualificar a coleta das informações que comporão
o Censo Escolar da Educação Básica de 2013 no
que se refere à temática –perfil dos adolescentes
em cumprimento de medida socioeducativa, dos
profissionais da educação e das escolas;
12. Estabelecer fluxos intersetoriais (direitos humanos,
assistência social e educação) para garantia da escolarização em semiliberdade e meio aberto;
13. Realizar adesão das escolas exclusivas que atendem
adolescentes cumprindo medidas socioeducativas
aos programas já existentes no âmbito desse Ministério (Programas Mais Educação, Saúde na Escola,
Dinheiro Direto na Escola, Fortalecimento de Conselhos Escolares, Mais Cultura nas Escolas, Atleta
na Escola, Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e ao Emprego/Pronatec, entre outros), além
de priorizar a participação desses adolescentes nos
Programas em escolas não exclusivas (que têm turmas com adolescentes em unidades);
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Ainda partindo das análises de Braz (2016), a Nota Técnica traz, em seu texto, a obrigatoriedade da oferta da
educação escolar em todos os níveis, etapas e modalidades, para adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas. Ademais, salienta-se que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) poderá
cofinanciar a educação escolar no Sistema Socioeducativo e apoiar as redes públicas de ensino, com o objetivo
da garantia da matrícula, da organização e de propiciar
os serviços da educação.
Sobre o perfil dos/as adolescentes que cumprem medida socioeducativa, segundo o Levantamento do SINASE
(2017), são aproximadamente 25.063 jovens do sexo
masculino (96%) e 1.046 jovens do sexo feminino. Em
relação a gênero e sexualidade, LGBTQIA+ (lésbicas, gays,
bissexuais, transexuais, travestis, queer, intersexo e
assexuais), apenas 21 adolescentes forneceram essas
informações em 9 estados: Acre, Alagoas, Amazonas,
Bahia, Distrito Federal, Espirito Santo, Minas Gerais, Paraíba,
Rio Grande do Norte. Vale destacar que várias regiões do
país, tais como São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio
de Janeiro, não tinham dados disponíveis.
Ressaltamos que é fundamental a garantia do direito à
sexualidade das/os socioeducandas/os, além do respeito à
sua identidade de gênero e orientação sexual, principalmente
na retificação de nome de registro de pessoas transexuais,
pois é um exemplo que se configura como um importante
direito da/o adolescente. Há desafios à ampliação da discussão sobre diversidade de gênero e diversidade sexual no
sistema socioeducativo, como também a tarefa de respeitar
o direito à identidade de gênero e sexual de adolescentes em
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cumprimento de medidas socioeducativas, sem, com isso,
promover segregações e/ou violações no que diz respeito à
construção social do corpo.
De acordo com a pesquisa do Levantamento do Sinase
(2017), temos um número elevado de jovens cumprindo medida com idade entre 16 e 17 anos, conforme as seguintes
informações:
Tabela 1: Número de adolescentes em cumprimento
de medida socioeducativa por faixa etária, 2017
Faixa etária

Número de adolescentes

12 a 13 anos

388

14 a 15 anos

2.931

16 a 17 anos

12. 857

18 a 21 anos

6.767
Fonte: SINASE, 2017

Em relação ao recorte de raça/cor dos/das jovens, identificamos que 40% dos adolescentes e jovens incluídos no
sistema socioeducativo no Brasil foram considerados de
cor parda/preta, 23% de cor branca, 0,8% de cor amarela
e 0,2% da raça indígena. Destacamos que 36% dos adolescentes e jovens não têm registro de cor ou raça, sendo
classificados na categoria “não especificado”.
De acordo com essas informações, nota-se que a
maioria dos/as adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa são jovens do sexo masculino, com idade
entre 16 e 17 anos e de cor parda/preta. Esses elementos
são complexos, pois expressam a herança histórica das primeiras políticas públicas destinadas à infância e adolescência no Brasil, quando o foco era o controle e criminalização
da pobreza, baseado no racismo estrutural. Temos inúmeros
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avanços no âmbito da legislação, mas identificamos a persistência de aspectos sociais constitutivos da formação sócio-histórica brasileira e estruturadores do Estado no Brasil, tais
como o racismo, a exclusão social e o patriarcado.
Esse perfil não se distancia muito quando olhamos
os dados de crianças e adolescentes explorados pela
vida do trabalho no Brasil.
Conforme determinação da Constituição brasileira, o
trabalho é permitido apenas a partir dos 16 anos, desde que
não seja em condições insalubres, perigosas ou no período
noturno. Nesses casos, é terminantemente proibido até os
18 anos. O trabalho de crianças e adolescentes é reconhecido como uma das formas de exploração mais danosas ao
desenvolvimento individual, é uma violência Seus efeitos
repercutem em diversas dimensões da vida adulta (baixa
escolaridade, danos psicológicos, baixos salários, ocupações
degradantes, exposição à violência, menor longevidade)4 .
Segundo dados da Pnad Contínua 2019, os últimos disponíveis, 1,758 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17
anos estavam em situação de trabalho infantil no Brasil antes
da pandemia. Destes, 706 mil vivenciavam as piores formas
de trabalho infantil. Do total em trabalho infantil no Brasil em
2019, 66,1% eram pretos ou pardos. Os números não incluem
adolescentes que trabalhavam legalmente no país, por meio
de contrato de aprendizagem.

4

Disponível em: <https://campanha.org.br/cada-crianca/cenario-do-trabalho-infantil-e-da-exploracao-de-criancas-e-adolescentes-no-brasil/>. Acesso
em: 26 out. 2021.
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Dados coletados pelo UNICEF, em São Paulo, apontam
para o agravamento da situação de trabalho infantil durante
a pandemia. O UNICEF realizou um levantamento de dados
sobre a situação de renda e trabalho com 52.744 famílias vulneráveis de diferentes regiões de São Paulo, que receberam
doações da organização e seus parceiros.
SINASE 2020
Em 2020 foi produzido um novo levantamento sobre o
SINASE. Logo na abertura, o governo federal indica que,
desde 2018, já destinou em torno de 150 milhões de
reais para o sistema socioeducativo em todo o país; se
considerarmos o tamanho do país e o número de unidades, saberemos que esse recurso não é suficiente para
ser considerado um investimento. Isso se torna ainda
mais preocupante considerando que o sistema ainda não é
totalmente implementado. O relatório foca em questões de
implementação e traz a informação de uma leve redução no
número de internos em regime de semiliberdade entre 2017,
com um total de 2.160 adolescentes, e 2019, com total de
2.071 adolescentes.
Uma das questões apresentadas diz respeito à forma
como gestores estaduais e diretores de unidade contabilizam os adolescentes em cumprimento de medida. De
acordo com o documento, as informações sobre número de
adolescentes atendidos em 2019 variam muito de questão
para questão e de respondente para respondente, provavelmente porque foram utilizados diferentes critérios de contagem e apresenta a informação de que não existe uma
padronização da coleta de dados e que o registro necessita ser padronizado quanto à data de coleta, abrangência
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temporal (dia, mês ou ano) e periodicidade de atualização.
Como se percebe, o sistema socioeducativo, assim como o
prisional e demais informações sobre segurança pública no
Brasil, necessita de uma política de organização de dados
que seja criteriosa e possibilite ter informações acessíveis e
transparentes sobre essas pessoas.
As informações presentes nesse relatório são muito simplórias e não traduzem a realidade do sistema socioeducativo
brasileiro. Por exemplo, foi criado um indicador para avaliar
os programas de atendimento ofertados pelas unidades de
atendimento socioeducativo, considerando a sua obrigatoriedade. A pergunta identificava apenas se existe ou não
programa de atendimento e não dimensiona a qualidade, o
alcance e o tipo de atendimento que é oferecido, sem apresentar com detalhamento a efetividade de tais programas.
Segundo esse indicador, a região com maior cobertura
de programas de atendimento é a Sudeste (0,87), seguida
pela região Sul (0,86) e a região com a menor cobertura é a Norte (0,77). Esse dado apresenta que a Lei
12.594/2012 ainda não é cumprida de maneira integral
em todo o país, comprometendo o funcionamento desse sistema e a realização de seu propósito de evitar a
reincidência em atos infracionais através de programas
de atendimento.
De maneira geral, os dados apresentados em todo o
documento são reiterados por considerações sobre falta de
consistência nas respostas, principalmente pela incongruência entre as respostas de gestores e diretores de unidade.
O relatório também não apresenta dados sobre os internos e
avalia apenas aspectos relacionados à gestão das unidades
e dos programas.
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SOCIOEDUCATIVO E O DESCASO
DA OPINIÃO PÚBLICA
A publicação “Racismo como motor da violência”, da
Rede de Observatório de Segurança (RAMOS, 2020), apresenta informações sobre o sistema socioeducativo durante
a pandemia de COVID-19. A Rede de Observatórios da
Segurança é um projeto que combina pesquisa baseada
no monitoramento diário de mídias, executado com rigor
metodológico, com a atuação em favor dos Direitos Humanos e a análise feita por equipes locais, realizada em
diálogo com a sociedade civil, dos fenômenos da violência.
De partida, o estudo informa a dificuldade de obter
informações sobre esse sistema, visto que o número de
registros é pequeno. Os eventos registrados demonstram
que o acontece nas instituições para cumprimento de
medida não é de interesse, como se, ao ser internado,
houvesse uma solução mágica. Os internos são sempre
tratados pela mídia e pela sociedade pela perspectiva de
ameaça a quem está fora das instituições e pouco sobre as
condições desse encarceramento, sistema e instituições.
Por isso, normalmente, as rebeliões figuram nas notícias
como uma informação protocolar.
De acordo com esse estudo, durante o primeiro ano
de monitoramento feito pela Rede de Observatórios, 58%
dos registros foram sobre fugas, rebeliões ou ocorrências
policiais dentro das unidades – como o motim no Centro de
Socioeducação Dom Bosco, na Ilha do Governador, no Rio,
que durou três horas e foi rapidamente captado pelo helicóptero da tevê. A tabela abaixo mostra esse descaso no
monitoramento e produção de informações sobre o tema:
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Casos monitorados sobre o Sistema Prisional
e Socioeducativo (junho de 2019 a maio de 2020)
Fuga
Rebelião, motim
Morte de detento
Proibição de visitas
Briga
Homicídio
Denúncias
Ocorrência Policial
Morte por coronavírus
Casos de coronavírus
em isolamento
Libertação ou
mudança de regime

BA
18
0
3
1
1
1
0
19
3

CE
4
1
1
0
0
1
0
0
6

PE
2
0
0
0
1
0
0
0
0

RJ
1
0
0
0
0
0
0
3
3

SP
21
0
0
2
0
0
7
20
5

Total
46
4
4
3
2
2
7
42
17

6

3

0

1

12

22

4

8

1

4

4

21

Fonte: Rede de Observatório de Segurança (2020)

SOCIOEDUCATIVO E PANDEMIA DE COVID-19
Durante a pandemia, a situação de adolescentes
internos do sistema socioeducativo se tornou ainda
mais dramática, diante da superlotação vigente nas
unidades de internação em todo o Brasil. De acordo
com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em
15 de junho de 2020, eram 239 ocorrências confirmadas
entre os adolescentes, chegando, em 14 de setembro, a
863 registros de contaminação. O número representa
um crescimento de 261% de casos no sistema socioeducativo ao longo de três meses.
Em termos de distribuição das ocorrências por região
do país, é possível observar que houve pouca variação
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durante o período, com o Sudeste concentrando grande
parte dos casos de Covid-19 entre adolescentes em cumprimento de medida (cerca de 40% dos registros) desde o
início da pandemia. Já a região Nordeste, que concentrava
46,1% das ocorrências entre adolescentes em 13 de julho,
atualmente, responde por 38,2% do total. A região Norte
se manteve com cerca de 10% dos casos ao longo do período, enquanto o Sul se manteve com índices entre 3 e 7%,
e o Centro-Oeste, com cerca de 2% do total de casos de
Covid-19 entre os adolescentes no sistema socioeducativo.
Em todo o período, não há registro, segundo os dados
oficiais, de mortes ocasionadas pela doença entre os adolescentes em cumprimento de medida. É sabido que o risco
de óbito pelo novo coronavírus é maior entre indivíduos
com idade avançada – o que, em parte, pode explicar a
ausência de mortes entre adolescentes. Já entre os trabalhadores do sistema socioeducativo, foram registrados, ao
longo do período, 21 óbitos em decorrência do coronavírus.
Em 9 de setembro de 2020, o Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos/Gabinete da Ministra
publicou a Recomendação Conjunta nº 1, que dispõe sobre
cuidados à comunidade socioeducativa, nos programas
de atendimento do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE), no contexto de transmissão
comunitária do novo Coronavírus (COVID-19), em todo o
território nacional e dá outras providências.
Em setembro de 2021, os dados do boletim do CNJ
informavam que, em unidades do sistema socioeducativo,
foram 10.674 casos da doença (2.699 entre internos e 7.975
entre profissionais). O número de óbitos foi 101, todos entre
servidores e servidoras (CNJ, 2021). No que se refere à tes-
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tagem para identificação de casos, os dados demonstram
uma desaceleração tanto em unidades prisionais como
no socioeducativo. Em comparação à quinzena anterior,
o crescimento no número de testes aplicados ficou abaixo
de 0,5%. Desde o início da pandemia, um total de 434.439
exames para detecção de Covid-19 foram aplicados em
unidades prisionais e 50.706 em estabelecimentos socioeducativos.
Em relação à vacinação, o Conjur informa que as unidades que atendem adolescentes em cumprimento de
medida privativa de liberdade registraram, em setembro de
2021, um incremento na vacinação de socioeducandos(as):
saiu de 1.540 para 2.933 o total de adolescentes e jovens
com até 21 anos que receberam a primeira dose da imunização contra a Covid-19. O número corresponde a 11,3% da
população total de adolescentes em privação de liberdade
no país. A lentidão desse processo está relacionada com
o calendário de vacinação de adolescentes nos estados e
municípios, que aconteceu principalmente a partir de julho.
A aprovação da Lei nº 14.124, de julho de 2021, incluiu esse
segmento no grupo prioritário do Plano de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.
De acordo com os dados coletados pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), os estados que registraram
maior aumento na aplicação de doses para essa população nos últimos 15 dias foram São Paulo (de 87 para
1.207), Rio Grande do Sul (de 82 para 189), Pernambuco
(283 para 466) e Mato Grosso do Sul (nenhuma para
136). O levantamento foi realizado pelo Departamento de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e
do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do
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CNJ, a partir de dados disponibilizados pelas autoridades
locais. O acompanhamento conta com o auxílio do programa Fazendo Justiça — parceria do CNJ com o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública,
para a superação de desafios estruturais nos sistemas de
privação de liberdade.
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MENINAS NO SOCIOEDUCATIVO
Os dados sobre meninas que cumprem medidas
socioeducativas são escassos. De acordo com os dados
do SINASE 2017, o total no país era de 1.046 meninas e
25.063 meninos cumprindo medidas socioeducativas
no país em 2017, o que corresponde a um percentual de
4% de meninas. A maioria das unidades socioeducativas
atende exclusivamente os adolescentes do sexo masculino (86%), e existem, no país, apenas seis unidades para o
atendimento exclusivo às adolescentes do sexo feminino
e duas unidades mistas. Cinco unidades federativas sequer possuem unidades socioeducativas femininas (ES,
GO, MG, RR e TO).
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Características por Gênero do Adolescente
do Sistema Socioeducativo (UFs)
UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
TOTAL

Masculino Feminino
796
135
227
8
203
8
145
13
675
28
897
38
775
23
908
37
363
24
309
8
1806
33
39
0
115
7
390
21
525
20
1218
28
277
18
856
46
1875
56
1550
56
291
24
98
2
1332
37
330
10
252
12
8671
350
140
4
25063
1046

Total
931
235
211
158
703
935
798
945
387
317
1839
39
122
411
545
1246
295
902
1931
1606
315
100
1369
340
264
9021
144
26109

Fonte: SINASE 2017 (Brasil, 2019)

Os estudos que tratam sobre meninas que cumprem
medidas socioeducativas analisam as trajetórias, os perfis e
a realidade cotidiana da internação (SOUZA; GRATÃO, 2020).
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É preciso considerar também aspectos relacionados ao
próprio sistema, que se caracteriza por ser misógino e
masculinizado, sem adaptações para acolher as meninas. A falta de dados sobre o perfil socioeconômico, as
características gerais dessa população e a consideração
sobre as questões inerentes ao gênero feminino, como
a pobreza menstrual, são obstáculos para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes.
A antropóloga Débora Diniz (2017) realizou um estudo
etnográfico intitulado “Meninas fora da lei: a medida socioeducativa de internação no Distrito Federal” sobre as
meninas que cumpriam medidas socioeducativas no Distrito
Federal, em 2017, e sistematizou informações que podem ser
generalizadas para as meninas na mesma situação no resto
do país: a maioria dessas meninas é negra; com idade entre
14 e 17 anos; com ensino fundamental incompleto; e cumpre
a medida por ato infracional relacionado a tráfico ou porte
de drogas.
O fato de o número de meninas ser menor no sistema
socioeducativo e a falta de dados sobre sua realidade é,
por si só, um motivo para sua invisibilidade.
Interseccionalidade
Diante dos dados e análises apresentadas, é importante
refletir no campo das interseccionalidades, pois essa categoria busca compreender as diferenças e, consequentemente,
as desigualdades e as violências entre crianças e adolescentes, que se agravam de acordo com o contexto em que vivem
e podem ser potencializadas em função do entrecruzamento
de suas marcas geracionais, raciais, étnicas e de gênero; de
sua posição na estratificação social e de sua sexualidade.
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Essa perspectiva interseccionada ou articulada permite compreender a complexidade e as ambiguidades dos processos
de socialização afetados pelas múltiplas violências sociais
(PISCITELLI, 2008).
Para Piscitelli (2008) perceber as articulações entre as
diferenciações permite refletir “sobre as margens de agência
concedidas aos sujeitos, isto é, as possibilidades no que se
refere à capacidade de agir, medida socialmente” (2008, p.
207). As interseccionalidades são, desse modo, perspectivas
analíticas para capturar as consequências da interação entre
inúmeras formas de subordinação, as quais podem superar
a noção de superposição de opressões e explorações.
Sob a perspectiva interseccional, podemos, por exemplo,
problematizar que, em determinados contextos históricos, os
discursos e práticas que permeiam a noção de “ser criança ou
adolescente” são direcionados a determinados sujeitos que
conseguem acessar direitos e ter direitos com maior segurança. Porém, quando trazemos para o debate as noções de
classe social, relações étnico-raciais e territórios, percebemos
que essas formas diferenciadas são questões que atravessam
discriminações, estigmas, racismos e segregações.
Considerando-se a relevância dos apontamentos feitos,
essa análise propõe uma abordagem interseccional e situada,
tendo em vista o contexto que a maioria dessas crianças e
adolescentes parecem vivenciar na sociedade brasileira.
Patricia Hill Colins e Sirma Bilge (2021) afirmam que essas
categorias se sobrepõem e funcionam de maneira unificada.
Apesar de geralmente invisíveis, essas relações interseccionais de poder afetam todos os aspectos da vida social. Além
disso, as autoras sinalizam que a interseccionalidade é usada
constantemente como ferramenta analítica no Sul global.
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Akotinere (2019) afirma que as interseccionalidades
atravessam o fluxo das identidades subalternas, que podem
expressar e potencializar múltiplas opressões, violências e
resistências. O conceito interseccional traduz a metáfora da
encruzilhada, porque viver a identidade que simultaneamente
está na raça, gênero, sexualidade, classe e território é ser o
alvo predileto de racismo, misoginia e preconceito.
As condições socioeconômicas que marcam as famílias dessas crianças e adolescentes devem ser consideradas quando tratamos de políticas públicas para evitar que
as únicas oportunidades que entendam como possíveis
estejam relacionadas com atos infracionais. Diante das
condições de vida de muitas famílias negras nas periferias do Brasil, em sua grande maioria chefiadas apenas
por mulheres, muitas estão mais expostas às situações
de violências e vulnerabilidade, principalmente pela ausência de políticas públicas efetivas que deveriam ser
garantidas pelo Estado, como preconiza a Constituição
Federal (1988).
Desse modo, a integração entre políticas públicas de
diferentes áreas, como saúde, assistência social, educação, segurança pública e habitação, é urgente para
oferecer novas trajetórias possíveis para crianças e adolescentes e, assim, prevenir a entrada no sistema socioeducativo. Ao tratar das interseccionalidades, estamos
iluminando também os nós dos processos institucionais
que impedem o acesso de crianças, adolescentes e suas
famílias ao que lhes é de direito.
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Capítulo 3.
Como a invisibilidade se constrói?

A invisibilidade social no contexto do sistema socioeducativo brasileiro é conhecida, refere-se ao perfil de adolescente
apresentado até aqui: predominantemente negro, em média
16 a 17 anos e morador de territórios urbanos marcados
pelas vulnerabilidades socais e econômicas. Segundo o
levantamento de dados realizado pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública em 2021, em parceria com o UNICEF,
a partir de boletins de ocorrência registrados em todos os
estados brasileiros e no Distrito Federal, entre 2016 e 2020,
um adolescente negro com idade entre 15 e 19 anos, morto
por arma de fogo, é o perfil de vítima mais comum entre as
34.918 mortes violentas de crianças e jovens no Brasil nos
últimos cinco anos. Do total de mortes violentas nessa
faixa etária, 80% das vítimas são pessoas negras (UNICEF, 2021).
A trajetória desses adolescentes é marcada pela violência
e pela ausência. Falta comida, saneamento básico, água,
segurança e, muitas vezes, todos esses fatores vão formando
um emaranhado de obstáculos que inviabilizam o acesso à
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escola. Em 2018, 12, 755 milhões de pessoas viviam em arranjos familiares formados por responsável, sem cônjuge e
com filhos até 14 anos, compreendendo 7,4% da população.
Desse total, em 90,3% dos domicílios, a responsável era
mulher. Dentre estas, 67,5% eram pretas ou pardas, e 31,2%,
brancas. Em um contexto de tanta falta, o trabalho infantil se
impõe como uma das saídas possíveis. E assim, provavelmente, essa criança ou adolescente iniciará uma trajetória
distante da escola e com pouca possibilidade de retorno.
Quando falamos dos territórios também negligenciados
pelo Estado e, portanto, com inúmeras dificuldades para
que os cidadãos consigam acessar direitos básicos, somos
obrigados a falar da violência e insegurança. Em todo o Brasil,
os territórios marcados pela pobreza também sofrem com a
violência de grupos civis armados e do Estado, promovidos
pelas próprias forças de segurança pública.
Por outro lado, devemos considerar as marcas culturais
e sociais que fazem parte da sociabilidade e da construção
da identidade desses adolescentes. Com intuito de apresentar as dinâmicas de sociabilidade e questionar o papel do
Estado nesse processo, Paulo Artur Malvasi (2011) analisa
a natureza social e política do sofrimento de um jovem em
cumprimento de medida socioeducativa. O autor identifica
que a maioria desses adolescentes trabalha no comércio
varejista de drogas, universo social que é regido por um
conjunto de práticas e normas próprias.

76

medidas socioeducativas.indd 76

18/02/2022 10:17:21

CAPÍTULO 3. COMO A INVISIBILIDADE SE CONSTRÓI?

A invisibilidade, nesse caso, deve ser refletida
com base nas relações que produzem a violência
que envolverá esses adolescentes, tanto a da
ausência, quanto a do Estado e dos grupos civis
armados. Assim, o sistema socioeducativo, na
maneira como é concebido, como é realizado na
prática cotidiana, implica, para esses sujeitos, que
são adolescentes, uma ambiguidade, do poder
que deveria proteger e que é produtor de outras
formas de violência.
Segundo Malvasi (2011, p. 504), ao adentrar ao sistema
socioeducativo, o adolescente tem que desenvolver uma série
de saberes que inclui “sua experiência, suas relações e suas
interações com os ‘outros’ – os técnicos do sistema, a mãe,
os amigos, os companheiros de trabalho no tráfico, o próprio
pesquisador”. Além dos dados, da legislação e da história
desse sistema que deveria acolher e criar oportunidades,
temos também aspectos da subjetividade desses sujeitos
que precisam ser considerados. Afinal, adolescentes, pobres,
negros, envolvidos por diferentes situações de vulnerabilidade também têm emoções e subjetividade.
A invisibilidade se constrói inclusive quando observamos quem tem direito à infância e adolescência e quem não tem.
O protocolo de entrada no sistema socioeducativo costuma ser muito parecido: ato infracional, polícia, entrada
no sistema. No sistema, observa-se a dinâmica de convívio
com a estrutura institucional, a internação, quando aconte77
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ce, a relação com familiares e muitos outros aspectos que
costumeiramente aparecem nas notícias por suas falhas.
Recentemente, no Rio de Janeiro, a justiça determinou o
afastamento de cinco agentes e do diretor da unidade do
Degase por suspeita de abuso sexual contra adolescentes
internas (DIAS et al, 2021). A denúncia foi apresentada pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e
reiterada pela Defensoria Pública. O local abriga, atualmente, 19 internas. Elas denunciam assédios e abusos sexuais
praticados por agentes e relatam que pelo menos duas das
meninas ficaram grávidas. Em um dos relatos, uma menina
de 13 foi abusada para ter acesso a um celular e falar com a
mãe, de quem sentia muita saudade.
Ainda que o ECA tenha possibilitado a diminuição do contingente de crianças e adolescentes
em estabelecimentos fechados, a sua aprovação
não foi suficiente para romper com a violência nas
unidades de internação. As vistorias realizadas
por órgãos, como os Mecanismos Estaduais de
Prevenção à Tortura e o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), encontram, com frequência, casos
de superlotação, insalubridade, estruturas físicas
inadequadas, falta de material de limpeza e de
medicação, racionamento de água, dentre outros.
Além disso, casos de violência e maus-tratos também
continuaram ocorrendo após a aprovação do Estatuto. Alguns exemplos podem ser vistos nas constantes manifestações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da
Organização dos Estados Americanos (CIDH-OEA), que já
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se posicionou contra violações de direitos de adolescentes
internados em Goiás, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Ainda que a CIDH-OEA reiteradamente notifique
o Estado brasileiro e cobre a adoção de medidas urgentes
para proteger os direitos dos adolescentes, tais ações não
têm alterado as violações sistêmicas desses direitos. Como
afirma Angela Pinheiro (2006), há um distanciamento no que
rege a lei e no que diz respeito à sua efetivação.
Destaca-se que o caráter socioeducativo parece ficar subsumido nas representações sociais,
que produzem uma autoimagem aproximada ao
imaginário coletivo, ou seja, o jovem “marginal”.
Entretanto, as representações sociais direcionadas a essa população juvenil pouco se distanciam
do sistema prisional, pois a estigmatização dos
jovens, sob o rótulo de presidiários e criminosos,
remete o atendimento a uma filiação de natureza
punitiva, elementos que reforçam os processos de
segregação social que esses jovens incorporam
em suas trajetórias de vida. De acordo com Ângela Pinheiro (2006), as representações balizam
a construção do pensamento, atribuindo sentidos
orientadores do comportamento social dos indivíduos e, nesses processos, podem construir uma
dimensão da própria realidade.
No Brasil, há 18.086 adolescentes e jovens em cumprimento de internação por tempo indeterminado em instituições socioeducativas e 16.161 vagas, o que causa um déficit
de quase duas mil vagas. Se for considerada, ainda, a média
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de pedidos pendentes mensais, o déficit é de quase 5 mil
vagas. O levantamento consta da publicação “Panorama da
execução dos programas socioeducativos de semiliberdade
e internação nos Estados brasileiros e no Distrito Federal”1,
lançada em 2019 pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
O estudo do CNMP2 apontou a existência de 123 unidades
de semiliberdade e 330 unidades de internação. O Acre é o
estado que apresenta o maior número de superlotação em
internação por tempo indeterminado: 192,99% de ocupação.
Já Minas Gerais é o estado que informou o maior acúmulo de
pedidos de vagas pendentes de atendimento recebidos entre
janeiro e agosto de 2018, com 879 pedidos não atendidos.
Um elemento importante sobre os sistemas socioeducativos é a transparência, pois a Constituição Federal, em
seu artigo 37º, declara que a administração pública deve
obedecer a vários princípios, dentre os quais a publicidade.
A importância da transparência na execução das medidas
socioeducativas é também reconhecida pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), lançado em
2006 como resolução do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente (Resolução 119, de 11 de Dezembro
de 2006), mas aprovado como lei (Lei 12.594, de 18 de Janeiro
de 2012)somente em 2012.
Apesar da previsão legal, os dados existentes sobre
os sistemas socioeducativos ainda são escassos e care1

2

Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/
documentos/2019/programas-socioeducativos_nos-estados-brasileiros.
pdf>. Acesso em: 20 set. 2021.
Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/
documentos/2019/programas-socioeducativos_nos-estados-brasileiros.
pdf>. Acesso em: 20 set. 2021.
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cem de padronização e transparência no que se refere
às metodologias mobilizadas, o que prejudica as possibilidades de análise histórica e torna os dados pouco
confiáveis. Além disso, a própria falta de integração das
diferentes instituições envolvidas no julgamento do ato
infracional e na execução das medidas socioeducativas
fomenta a existência de dados díspares que nem sempre
dialogam entre si. A dúvida sobre os dados existentes
sobre o sistema socioeducativo colaboram para a invisibilidade desses adolescentes, tornando ainda mais
complicada a garantia de direitos.
Existe um levantamento nacional realizado desde 2006
sobre a execução das medidas socioeducativas; entretanto, o
primeiro documento divulgado com o levantamento SINASE
é de 2009 (publicado em 2010). Depois deste, foram publicados mais 7 levantamentos: 2010 (publicado em 2011); 2011
(publicado em 2012); 2012 (publicado em 2014); 2013 (publicado em 2015); 2014 (publicado em 2017); 2016 (publicado em
2018); 2017 (publicado em 2019). Como é possível observar,
a periodicidade anual não foi cumprida. Cabe destacar que
esses levantamentos não estão disponíveis no sítio eletrônico
da Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos, responsável pelo SINASE. Só é possível encontrar os levantamentos
dispersos em outros sítios relacionados com a temática das
medidas socioeducativas.
Segundo análises do Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais (IBCCRIM)3 , esses relatórios não trazem detalhes sobre o processo de coleta dos dados e produção dos

3

Disponível em: <https://www.ibccrim.org.br/noticias/exibir/8254>. Acesso
em: 10 nov. 2021.
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gráficos e tabelas. O levantamento de 2009 traz dados de
1996, 1999, 2002 e 2004, mas não indica como esses dados
foram coletados e por que somente com essa periodicidade.
Também não existe padronização no tipo de dados coletados
e divulgados. Alguns dados existem somente em parte dos
levantamentos.
No que diz respeito aos dados sobre medidas em
meio aberto (Liberdade Assistida e Prestação de Serviço
à Comunidade), não há informação nos levantamentos
de 2009, 2013 e 2016. Para a produção desses dados,
utiliza-se o Censo do Sistema Único da Assistência
Social do Ministério do Desenvolvimento Social, mas a
municipalização da execução dessas medidas dificultou
a centralização das informações. Cabe destacar que, de
acordo com o último levantamento do SINASE, em 2017,
havia 117.207 adolescentes em cumprimento de medidas
em meio aberto. A enorme quantidade de adolescentes
sob esse tipo de intervenção demonstra a importância
de obter informações mais precisas sobre o funcionamento dessa medida. Com relação aos dados de 2017, o
próprio MDS produziu um relatório com informações sobre
as medidas em meio aberto.
Somente os estados de Pernambuco e de São Paulo
publicaram dados com regularidade em formato de boletins
estatísticos. Além desses estados, Maranhão, Pará, Tocantins e Espírito Santo apresentaram relatórios administrativos
ou o plano estadual de atendimento socioeducativo, com
dados sobre algum ano em específico. No caso dos demais
estados, não foi possível encontrar informação alguma sobre o sistema socioeducativo. Assim, ainda que haja essas
iniciativas, é necessário democratizar o acesso à informação
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sobre os sistemas socioeducativos do país, publicizando tais
iniciativas, através de divulgação de informações regulares
e de transparência com relação às metodologias de coleta
mobilizadas.
A invisibilidade, portanto, está relacionada com aspectos anteriores à entrada no sistema socioeducativo
e permanece mesmo quando esses adolescentes são
inseridos. Ela é construída por uma trama complexa, que
atravessa aspectos objetivos e subjetivos das vidas e trajetórias desses sujeitos e é marcada pela falta de acesso
a direitos fundamentais para uma vida digna e que desenvolve as potencialidades individuais e coletivas. Por
outro lado, a falta de monitoramento e de investimento
para que o SINASE seja implementado conforme a lei
revela-se como importante obstáculo. A reflexão sobre
esses fatores de invisibilidade, bem como sobre a própria
noção de reinserção e reintegração que é inerente ao
sistema socioeducativo, também deve ser questionada.
Reflexões sobre o socioeducativo:
“Não há outra alternativa”?
A legislação brasileira sobre adolescentes em conflito
com a lei é, sem sombra de dúvida, avançada e construída
para assegurar direitos. Quando tratamos do sistema socioeducativo, porém, percebemos que o aparato institucional
que deveria proteger também é perpetrador de violência.
Na publicação “Somos todos infratores: família, sociedade
e Estado” (2014), da Anced, os autores refletem sobre a execução das medidas socioeducativas, os abusos de poder das
instituições e o que é necessário para construir um sistema
capaz de cumprir com a missão outorgada no Estatuto da
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Criança e do Adolescente. A ideia principal dessa publicação
é de que aqueles que permitem a violência contra adolescentes são tão infratores quanto eles.
Partindo desse argumento, estamos todos envolvidos
nessa cadeia de violência quando permitimos um ciclo de
violência que se inicia normalmente dentro de casa, com a
violência doméstica. Em outra esfera, a violência se afirma
através das mais diversas formas de preconceito, como o
de classe, de raça e de gênero. O sistema judiciário, que no
final da cadeia é quem decide sobre a pena dos adolescentes
em conflito com a lei, também é infrator quando não cumpre
os preceitos legais, optando quase sempre pela internação.
Em um país marcado por desigualdade sociais tão abissais,
há um descaso com a pobreza e as causas de manutenção
desse ciclo que atravessa gerações. O debate sobre a menoridade penal é um atestado desse descaso e da busca por
soluções superficiais que criminalizam ainda mais a pobreza.
A defesa do encarceramento e da internação, assim como
a realização dessa prática pelo judiciário, reflete o ideário
higienista da sociedade brasileira, sendo considerada uma
estratégia de ressocialização, um “benefício”, uma forma
de corrigir o adolescente, e a internação é o tratamento indicado (FEITOSA; BOARIM, 2014). O higienismo é compreendido como um conjunto de ações práticas, destinadas
a criar condições que possam facilitar o desenvolvimento
mental dos indivíduos humanos, adaptando esse desenvolvimento às necessidades sociais e à felicidade pessoal,
segundo um de seus idealizadores.
Assim acreditavam que poderiam diminuir a criminalidade,
a delinquência e a dependência em álcool (FIGUEIRA, 2014).
Os teóricos do higienismo concordavam que a criminalida-
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de infantil foi consequência de uma má educação dos pais,
que os filhos deveriam ser afastados do contato com eles e
que o método mais correto de formação moral e intelectual
é o ensino da educação religiosa. Indicavam que as causas
da criminalidade infanto-juvenil estavam correlacionadas a
fatores individuais, predisposições patológicas, alcoolismo e
fatores sociais, incluindo: influência da industrialização, falta
de orientação no ensino fundamental, falta de instrução profissional e falha de métodos preventivos e repressivos (FEITOSA;
BOARINI, 2014). A pobreza não era vista como causa e, sim,
como um fenômeno natural e inalterável. Ao analisarem os
vereditos de 21 processos, Feitosa e Boarim obtiveram como
resultado que 11 internações foram motivadas por furto, que
o uso do termo “menor” continua sendo uma prática e, na
maioria das vezes, embora as sentenças correspondam a
relatórios técnicos, elas traduzem o apelo à sociedade em
geral por mais punições da esfera pública para o combate à
impunidade. Consequentemente, para o sistema judicial, “não
há outra alternativa” além da internação.
Esta publicação defende que temos, sim, outras
alternativas e que é urgente envolver a sociedade civil
nesse debate e encarar essa questão como ela de fato
é: um problema social.
É preciso discutir acerca das drogas e do narcotráfico de
uma maneira séria e comprometida com os direitos universais
assegurados na Constituição Federal de 1988. A discussão
deve sair do âmbito da Segurança Pública e adentrar outros
universos, pois, a “guerra às drogas” só tem razão de existir
para o controle político e social de grupos socialmente “marginalizados” (ROCHA, 2013). O proibicionismo está associado
ao higienismo quando diagnostica que consumo de deter-
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minadas drogas é agente de degeneração da sociedade e
doença social. O racismo está presente nessas duas práticas
sociais, e a arbitrariedade da legislação e de sua aplicabilidade é um dispositivo que possibilita a prática do racismo
e a gestão da vida e da morte da principal população alvo
da política, a juventude negra e periférica (JÚNIOR, 2016).
A negligência do Estado, portanto, não é apenas
descaso, mas consiste em uma estrutura que,
deliberadamente, por sua história e pela formação
da sociedade brasileira, com base no trabalho
escravo e na eugenia, opta por excluir e explorar o trabalho dos pobres e pretos. Essa mesma
sociedade também opta pela manutenção das
desigualdades sociais para benefício próprio, o
que, resumido de maneira mais simples, significa
a manutenção de seus privilégios de cor, de classe
e de gênero.
Por essa lógica, as instituições que deveriam trabalhar para a garantia de direito dessa população
não o fazem, principalmente porque os operadores
de direito do Ministério Público e do sistema de
uma maneira geral advêm de posições privilegiadas. Como afirma Silvio Almeida (2018), o Direito
é uma tecnologia de controle e racialização de
corpos negros e, por isso, acrítica à branquitude
deve ser encarada como um exercício incômodo,
mas necessário para avançarmos na promoção
de justiça racial e na reumanização de sujeitos
que foram coisificados ao longo da nossa história.
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Capítulo 4. Apresentação
de caso: o CEDECA Ceará

O Fórum Permanente das Organizações Não Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – Fórum DCA realiza, desde 2008, o monitoramento do
Sistema Socioeducativo, buscando acompanhar a efetivação
das normativas legais que orientam e regem as medidas,
bem como garantir que os direitos dos/as adolescentes não
sejam violados.
Nos últimos anos, foi possível perceber que o direito à
educação tem sido garantido por meio de contradições. No
estado do Ceará, os adolescentes são matriculados na modalidade Educação para Jovens e Adultos (EJA). A questão
que se levanta é: se há jovens cursando normalmente na rede
de ensino, ao passo que outros estavam fora da escola por
diversos motivos, os níveis de escolaridade dos/as adolescentes são diferentes. Na modalidade EJA, as aulas são ministradas em módulos que têm duração de um (1) dia. Dessa
forma, adolescentes de diferentes níveis escolares formam a
mesma turma quando cumprem medida socioeducativa de
privação de liberdade4
4

Disponível em: <http://cedecaceara.org.br/site/wp-content/uploads/2021/03/Relatorio-Aldaci-com-Capa-Final.pdf>. Acesso em: 26 out. 2021.
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Compreendemos, a partir do último Monitoramento do
Sistema Socioeducativo Cearense1, que o direito à educação
e os demais direitos sociais não têm sido assegurados integralmente, apresentando fragilidades, muitas vezes limitando
a educação à sala de aula.
Para Nascimento (1994), existem grupos sociais que, sem
participação no mundo do trabalho e/ou em outras esferas
sociais, tornam-se sujeitos desvalorizados, excluídos parcial
ou totalmente da órbita do “ter direitos”. Como assinala esse
autor, “o excluído moderno é assim, um grupo social que
se torna economicamente desnecessário, politicamente
incômodo e socialmente ameaçador, podendo, portanto, ser
fisicamente eliminado” (NASCIMENTO, 1994, p.45).
Assim, esse contexto de exclusão afeta jovens e adolescentes em diversas formas, colocando-os como sujeitos de
vida em risco ou em ameaça. Analisa-se que a maioria dos
jovens são vítimas dessa sociedade excludente e violenta
que não oferece as mesmas oportunidades, especialmente
quando tratamos do acesso às políticas públicas sociais. Desse modo, muitos jovens escapam da morte e se “refugiam”
nos centros socioeducativos. Essas são as políticas públicas
mais acessíveis a eles em diversos casos.

1

Disponível em: <http://cedecaceara.hospedagemdesites.ws/site/wp-content/uploads/2018/12/4-Monitoramento-SSE-final.pdf>. Acesso em:
26 out. 2021.
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O perfil dos jovens em destaque, especificamente no
Sistema Socioeducativo Cearense, que reflete os dados do
Brasil, são sujeitos pobres, residentes de bairros e territórios
periféricos, que tiveram e têm seus direitos violados. Isso
mostra as faces da desigualdade social e as consequências
que adensam as expressões da questão social, própria da
forma de produção da nossa sociedade. Essa percepção
traz definições como “jovens em situação de risco”, transformando essa categoria em base para programas sociais que
pretendem “reintroduzir na sociedade” esses considerados
“excluídos”.
É importante compreender como esses jovens são vistos
e tratados nas unidades socioeducativas, pois o processo de
estigmatização se gesta muito antes da apreensão desses
jovens, ele se inicia, muitas vezes, antes de os adolescentes
terem praticado qualquer tipo de ato infracional. Exemplo
disso é o “morar na periferia”, que é um dos principais fatores de estigmatização. Em outras palavras, o local onde
esses jovens residem reproduz em relação a seus moradores
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estigmas que atribuem a eles aspectos pejorativos de periculosidade, ameaça e marginalização. Portanto, observa-se que o segmento infanto-juvenil é o mais exposto às
situações que revelam o contexto de violação de direitos no
Brasil. Muitas vezes, o ingresso no mundo infracional ocorre
nesse cenário, em que os “sujeitos vítimas” também fazem
“vítimas”. Diante do exposto, a inclusão social desses jovens
assume um caráter multidimensional, demandando ações
que possibilitem o acesso aos seus direitos fundamentais.
Além disso, é necessária a superação das formas discriminatórias e estigmatizantes mediante mudança não só política
e econômica, mas, também, cultural.
Tendo em vista a lógica dominante do capitalismo que
está emaranhada nos processos sociais, econômicos, políticos e culturais, compreende-se que, em muitas situações,
a realização das expectativas e do próprio sentido expresso
da lei entra em colapso com as adversas condições sociais,
que perpassam pela sociedade em face dos estatutos de
igualdade política por ela reconhecidas, tendo em vista a
lógica do capital que alimenta as desigualdades sociais. É
inegável que a não efetivação dos direitos está costurada
com as múltiplas expressões da questão social, oriunda da
relação esquizofrênica capital x trabalho. Com isso, quando
o direito é violado ou não efetivado, o sentido de diminuir as
discriminações é alterado, pois, em um cenário como este,
as discriminações aumentam e se agravam.
Esse debate se faz essencial para que profissionais do
Serviço Social estejam (re)construindo olhares e estratégias de intervenção, garantindo, dessa forma, a efetivação
dos princípios éticos da profissão. A atuação nas diferentes
áreas, principalmente, no campo sociojurídico, exige que o
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profissional tenha um olhar crítico a respeito da realidade
dos adolescentes envolvidos com a criminalidade, especialmente, daqueles que têm sua força de trabalho explorada
pelo narcotráfico. É essencial que as equipes técnicas, que
via de regra envolvem assistentes sociais e psicólogos, estejam atentas para o significado da privação de liberdade
e tenham consciência do papel que os “relatórios” e “pareceres” desempenham em toda essa lógica penalizadora.
E, principalmente, considerem que os meninos e meninas
trabalhadores do tráfico de drogas estão inseridos em processos imensamente contraditórios, pois, por um lado, são
vitimados pelas demandas da questão social e, certamente,
sofrem cotidianamente a pressão do envolvimento em atividades ilegais, sendo ameaçados, explorados e violentados;
por outro, esses jovens recebem o status de traficantes e são
demonizados por discursos moralistas. Enfim, os adolescentes trabalhadores do tráfico de drogas proibidas são apenas
a ponta do iceberg e precisam de proteção, não de prisão.
É importante que a construção do conhecimento não
seja uma imposição verticalizada, mas que se dê através da
contribuição coletiva com a efetiva participação dos indivíduos diretamente interessados.
1. Adequar a infraestrutura dos ambientes educativos (salas
de aula, laboratórios de informática e ciências, biblioteca,
sala de leitura, quadras esportivas etc.) nas Unidades de
Privação de Liberdade do Sistema Socioeducativo, em
atenção aos parâmetros do MEC e do SINASE;
2. Garantir a matrícula, a frequência, a documentação escolar e a certificação, de todos/as os/as adolescentes
em cumprimento de medida socioeducativa na rede
pública de educação, em qualquer fase do período letivo,
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3.

4.

5.

6.

7.

contemplando as diversas faixas etárias e níveis/etapas/
modalidades de instrução adequadas à faixa etária e
trajetória escolar, conforme estabelece a Resolução nº
3 de 2016, do MEC e do CNE;
Assegurar a oferta educacional nas unidades de privação
de liberdade de todas as etapas da educação básica,
nas modalidades mais adequadas às necessidades de
adolescentes e jovens em restrição de liberdade, de
acordo como é estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, Lei nº 9.394 de 1996, de 800 horas anuais
distribuídas em 200 dias letivos;
Garantir o atendimento escolar nas unidades provisórias
de internação, situação em que o/a adolescente deve
permanecer por até 45 dias;
Implementar ações e programas que visem à promoção
da educação inclusiva de adolescentes do Sistema Socioeducativo e egressos nas redes de ensino, bem como o
enfrentamento ao preconceito, à discriminação e à recusa
por parte das escolas de realizar matrículas para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas;
Realizar diagnóstico escolar de todos/as os/as estudantes nas Unidades Socioeducativas, e alinhar à escolarização com o Plano Individual de Atendimento (PIA) de
cada estudante, visando à continuidade do processo de
escolarização de adolescentes e jovens já matriculados
ou que subsidie a reconstrução da trajetória escolar
daqueles que se encontram fora da escola;
Implementar nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP)
das Unidades e nos PIAs metodologias e práticas contextualizadas, específicas e adequadas a cada natureza
das medidas socioeducativas, garantindo a participação
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

dos/as adolescentes e suas famílias, conforme prevê o
artigo 52 da Lei 12.594 de 2012;
Garantir a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) para estudantes com deficiência;
Assegurar condições dignas de trabalho para os/as
trabalhadoras/es da educação nos Centros Socioeducativos, através da contratação por meio de concurso
público, plano de cargos e carreira, formação inicial e
contínua, dentre outras;
Atuação dos Conselhos de Educação e demais órgãos
responsáveis, para a fiscalização da oferta do direito à
educação nas Unidades de Atendimento Socioeducativo;
Inserir ações voltadas para o atendimento escolar no âmbito do Sistema Socioeducativo nos planos municipais,
estaduais, distrital e nacional de educação;
Garantir fluxos intersetoriais para uma efetiva interlocução entre as redes de educação (municipais e estaduais)
e a Política de Atendimento Socioeducativo, visando à
garantia da continuidade da escolarização e acompanhamento ao/à adolescente;
Implementar ações para o enfrentamento a estigmas e
preconceitos contra adolescentes em cumprimento de
medidas nas escolas, através da garantia do sigilo e do
anonimato da situação judicial dos adolescentes e jovens, conservando dados restritos àqueles profissionais
a quem tal informação seja indispensável;
Assegurar as condições necessárias para a coleta e a
transparência acerca dos dados do Sistema Socioeducativo – perfil de adolescentes (cor/raça, gênero, orientação
sexual), escolarização, profissionais da educação e das
escolas nas Unidades Socioeducativas – de forma qua-
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15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

litativa e atualizada, para compor o levantamento anual
do SINASE e do Censo Escolar da Educação Básica;
Garantir para os/as adolescentes e jovens egressos/
as do sistema socioeducativo a continuidade do atendimento educacional, mantido o acompanhamento de
sua frequência e trajetória escolar pelas redes de ensino
responsáveis;
Mapear as escolas e implementar, naquelas localizadas
em territórios com maior concentração de homicídios,
programa específico de ingresso ou retorno de adolescentes mais vulneráveis, com acompanhamento socioassistencial e psicopedagógico individualizado;
Criar comissões de proteção e de prevenção à violência
e aos homicídios contra adolescentes nas escolas, em
parceria com os Conselhos Tutelares e os Centros de
Referência da Assistência Social, dentre outros equipamentos responsáveis;
Deve-se realizar o registro da autodeclaração dos/das
adolescentes acerca da cor/raça, bem como a identidade
de gênero e orientação sexual.
Deve-se garantir orçamento público para execução da
política da socioeducação.
Deve-se garantir o direito integral à educação, que não
se restringe à sala de aula.
Devem-se implementar Políticas de Salvaguarda em
todas as medidas desenvolvidas pelo Estado.
Devem-se integrar no debate agendas estratégicas e
intersetoriais com propostas de políticas públicas: por
exemplo, sobre a realidade dos meninos e meninas trabalhadoras do tráfico, questão racial e de desigualdade
social no país.
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Links úteis

1) PUBLICAÇÕES
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/03/Guia_
Socieducativo_CadernoI_1603.pdf
https://mnpctbrasil.wordpress.com/relatorios/
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2019/programas-socioeducativos_nos-estados-brasileiros.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/crianca-e-adolescente/levantamentos-nacionais
https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselho-nacional-de-direitos-humanos-cndh/relatorios
https://www.ancedbrasil.org.br/campanha-da-anced-da-visibilidade-aos-homicidios-de-adolescentes-e-jovens-no-brasil/
ht tp://w w w. ancedbrasil.org.br/wp - content/uploads/2014/05/Pelo-Direito-de-Viver-com-Dignidade.pdf
https://cadavidaimporta.com.br/
https://prioridadeabsoluta.org.br/biblioteca/?_sfm_acf_st_
aaj=socioeducativo
https://www.ibccrim.org.br/sophia
http://cedecaceara.hospedagemdesites.ws/site/wp-content/uploads/2018/12/Cartilha-Adolescentes-em-conflito-com-a-lei.pdf
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ht tp://cedecaceara.org.br/site/wp - content/uploads/2021/03/Relatorio-Aldaci-com-Capa-Final.pdf
https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/publicacoes
https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/
2) REDES E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
– Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e
do Adolescente – ANCED
https://www.ancedbrasil.org.br/
– Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
– Fórum DCA Nacional
https://www.forumdca.org.br/
– Coalizão pela Socioeducação
https://www.instagram.com/coalizaopelasocioeduca
cao/?utm_source=ig_embed&ig_rid=ddba9517-3c31-48fc-b502-71d3cafdae6e
– Fórum Brasileiro de Segurança Pública
https://forumseguranca.org.br/
– Agenda Nacional Pelo Desencarceramento
https://carceraria.org.br/agenda-nacional-pelo-desencarceramento
– Rede Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo do Estado
https://web.facebook.com/Rede-Nacional-de-M%C3%A3es-e-Familiares-de-V%C3%ADtimas-do-Terrorismo-do-Estado-106855194355288/
– Plataforma DHesca Brasil
https://www.plataformadh.org.br/
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