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Resumo: O presente artigo trata do debate sobre a constituição da política pública socioeducativa ao adolescente 
a quem se atribua a autoria de ato infracional. Para tanto são apresentadas as bases teóricas, legislativas e 
documentos que possibilitam um olhar sobre a propositura de constituição da referida política. A leitura atenta 
da legislação, em especial do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Resolução nº 119 do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Lei Federal nº 12.594 que instituem o Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE), nos dão pistas dessa possibilidade. Os elementos constitutivos de uma 
política pública enquanto princípios, diretrizes, competências, atribuições, objetivos, metas, financiamento, 
público destinatário e, bem como, o planejamento, a elaboração de planos, a organização e a operacionalização 
da gestão dos programas, serviços e projetos e, ainda, as instituições, os recursos humanos e materiais e a 
articulação enquanto sistema, estão presentes nas bases teórico-metodológicas e legislativas de sustentação 
dessa propositura. O texto está apresentado enquanto tema-problema adolescência e conflitualidade na 
introdução, seguido do ser adolescente inserido no contexto social brasileiro, no desenvolvimento propriamente 
dito trazendo as principais determinações enquanto bases de uma política socioeducativa e as considerações 
finais sobre o tema de debate proposto.  
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 Introdução 
O tema do presente artigo trata da possibilidade de pensarmos nos elementos constitutivos de uma política 
socioeducativa considerando o debate e a produção (técnica e científica) em torno da compreensão do fenômeno 
adolescência e conflitualidade, enfocando o adolescente em conflito com a lei. Tal compreensão vem sendo 
desenvolvida nos diversos campos do conhecimento e, preponderantemente, com abordagem interdisciplinar. 
Essa produção pode auxiliar também na composição de um campo investigativo, denominado, campo 
socioeducativo1.  
 
Tendo em vista a necessidade de recortarmos o tema de estudo privilegiado consideramos como política 
socioeducativa aquela que se que se refere ao adolescente que, pela legislação brasileira - pessoa entre 12 a 18 
anos incompletos - e a quem se atribui a autoria de ato infracional. A definição de ato infracional é a conduta 
descrita como crime ou contravenção penal praticada por adolescente e, após o devido processo legal, poderá 
cumprir algum tipo de medida socioeducativa aplicada pelo poder judiciário (BRASIL, ECA, 1990).  
 
As medidas tem caráter restritivo de liberdade - Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e Liberdade Assistida 
(LA) - e privativo de liberdade - Semiliberdade (SL) e Internação (I) - além de outras2, de acordo com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA)3. Na aplicação de uma medida socioeducativa é preciso considerar a capacidade 
do adolescente em cumpri-la, levando-se em conta o princípio da dignidade humana e o respeito à condição 
peculiar do adolescente como pessoa em desenvolvimento, a brevidade de tempo para o cumprimento da 
medida, a natureza dos regimes de atendimento, o caráter de responsabilização e de não punição do envolvido 
nos espaços dos programas socioeducativos (BRASIL, ECA, 1990).  
 

                                                 
1 Linhares (2008), apoiada nas teses de Pierre Bourdieu, considera que um campo de conhecimento é constituído por todos os envolvidos (homens e 
mulheres (...) que pensam, que atuam, que contribuem para sustentá-lo, para edificá-lo, para complexificá-lo, para dilatá-lo e para revirá-lo, 
permanentemente, fazendo com que suas bordas se expandam sem cessar, acolhendo e provocando perguntas até então desconsideradas, emudecidas e, 
até, amaldiçoadas (p. 5). 
2 Art. 112 – Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: I. Advertência; II. 
Obrigação de reparação do dano; III. Prestação de Serviços à Comunidade; IV. Liberdade Assistida; V. Inserção em regime de Semiliberdade. VI. Internação 
em estabelecimento educacional; VII. Qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI (ECA, 1990).   
3 Lei Federal nº 8.069/90. 



Tendo em vista os diferentes e complexos contextos – compreensão do fenômeno, julgamento do fato, aplicação 
de decisão legal, encaminhamento do envolvido ao sistema de atendimento, definição da política de direitos 
humanos, de planos da política socioeducativa, de projeto político-pedagógico e de plano individual de 
atendimento, elaboração de relatórios de acompanhamento, participação dos envolvidos e equipes técnicas em 
audiências, organização do trabalho em rede - é importante que os envolvidos (profissionais e instituições) 
ligados à política socioeducativa conheçam e possam manejar com maestria as diferentes bases teóricas bem 
como o conhecimento sobre as práticas para que a atenção ao sujeito (adolescente) seja amparada no rigor da 
ciência. 
 
O debate sobre a constituição de uma política socioeducativa no Brasil vem-se intensificando a partir da adoção 
da doutrina da proteção integral no conjunto da legislação referente aos direitos da criança e do adolescente dos 
anos 19804 e vários são os autores e pesquisadores que lidam com a questão da adolescência e conflitualidade 
Cada um, pela singularidade na compreensão do tema-problema e filiação a um determinado campo de estudo, 
tem buscado também contribuir para a composição de um campo socioeducativo, uns mais ligados à teoria e, 
outros, de modo mais propositivo, numa aproximação da teoria à prática. 
 
Claro está que muito das ideias contidas nesse debate necessita de análise detida no sentido da sua real 
dimensão e aplicação, considerando os diferentes e complexos contextos trabalhados em torno do fenômeno 
adolescência e conflitualidade e, por extensão, da política socioeducativa no olhar e trato ao adolescente a quem 
se atribui a autoria de ato infracional, ou seja, no cumprimento de medida socioeducativa no interior do sistema 
socioeducativo5. Contudo, não é tarefa fácil buscar essa construção em que se conjugam vários saberes e práticas 
sobre o adolescente e as diferentes institucionalidades presentes no processo de apuração, aplicação e execução 
de decisão judicial.  
 
Assim, podemos afirmar que estamos tratando de algo muito complexo considerando as contradições presentes 
no espaço-tempo-metodologias (idade do adolescente, tempo de medida e estratégias de atendimento, 
protagonismo juvenil, diferentes modalidades de medida para diferentes tipologias de ato infracional ou 
contravenção penal).  Na verdade, esse debate se situa no tempo do presente e, por isso mesmo, à espera de 
tradução e experimentação, pois as lições do passado, sob o jugo da doutrina da situação irregular (Código de 
Menores, 1927 e 1979) ainda se encontram presentes nos tempos de hoje, inclusive, na compreensão do 
fenômeno ou tema-problema. 
 
É importante mencionar que, na propositura temática de análise de constituição da política socioeducativa, as 
bases teóricas e metodológicas consideradas são as que se encontram mais próximas da constituição de um 
campo investigativo específico – o campo socioeducativo - situadas a partir do século XX e com a adoção de ma 
legislação de direitos humanos da criança e do adolescente fundada no Brasil, no último quartil do referido 
século. Nossa hipótese é de que há uma vasta produção sobre o fenômeno adolescência e conflitualidade que 
serve de guia também para a composição do campo de investigativo socioeducativo com incidência na construção 
da política socioeducativa ao adolescente em conflito com a lei. E, no “chão” dessa política há uma série de 
produções bibliográficas, técnicas, relatórios de práticas, documentos frutos de conferências, seminários, 
palestras, avaliações que se encontram registradas por várias instituições do sistema de garantia de direitos, em 
especial da produção sistematizada por diversas instituições, como por exemplo, pela Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República (SDH-PR) em conjunto com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CONANDA). E, que segundo Linhares (2008) permite: 
(...) por meio de experiências refletidas e comunicadas, tornando cada vez mais densos, complexos os processos, 
sempre inacabados, de teorização (...) como uma contribuição para a invenção de um outro mundo, que nos 
caiba a todas e todos e inteiros, com nossas incompletudes, nossos “inacabamentos” (p. 6).  
 
O presente texto não tem a pretensão de esgotar o tema e, sim, buscar o compartilhamento com aqueles que 
convivem com ele no sentido de (re) significar o debate e, numa tessitura “em rede”, apresentá-lo a outros que 
possam contribuir para a constituição da política socioeducativa. Nessa (re) significação é necessário confrontar 

                                                 
4 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, Resolução nº 119 do Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente sobre parâmetros pedagógicos e arquitetônicos do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo de 2006 e da Lei Federal 
12.594 que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo de 2012). 
5 O termo sistema socioeducativo refere-se ao conjunto de todas as medidas judiciais previstas na legislação brasileira (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), compreendendo as privativas de liberdade (Internação, Semiliberdade), as restritivas de liberdade (Prestação de Serviços à Comunidade e 
Liberdade Assistida) e ainda a Internação Provisória (quando o adolescente aguarda decisão judicial), pois tais medidas comportam a existência de 
programas e/ou serviços socioeducativos executados pelo Poder Executivo para que os adolescentes possam cumprir a medida a ele aplicada. O Estatuto 
estabelece outras medidas como a Advertência, Obrigação de Reparar o Dano e Remissão que não se constituem em programas ou serviços. 



as contribuições do passado com outras que se anunciam nos tempos de hoje para que, no futuro do presente e, 
num movimento dialético, possamos construir solidariamente uma política socioeducativa em que as 
aproximações, distanciamentos e (re) composições sejam vistas como possibilidades de um novo olhar e trato 
ao/com o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa e, por conseguinte, auxiliar na composição do 
campo investigativo socioeducativo. 
 
O adolescente e o contexto social 
No Brasil, a população infanto-juvenil, representa cerca de um terço da população nacional e essa 
representatividade não tem ainda encontrado significado na garantia de direitos e benefícios proporcionais,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
demonstrando distância entre o discurso (a lei) e as práticas (a política de atendimento). Desses, 25 milhões 
estavam na faixa etária de 12 a 18 anos, o que representava, aproximadamente, 15% (BRASIL, IBGE, 2000)6.  
 
Os estudos sobre o adolescente, dependendo da necessidade e especificidade do enfoque, têm remetido para 
questões sobre faixa etária, estado de espírito, uma fase da vida mais ou menos determinada, indivíduo que se 
encontra em processo de desenvolvimento, formação e construção de projetos de futuro, momento de grandes 
expectativas no presente e apreensão quanto ao futuro ou à vida adulta, a momento ou fase em se permite a 
presença de uma atitude inquieta, irreverente e ousada etc. Numa síntese, podemos considerar, de modo geral, 
segundo VIGNATTI (2004) que “é neste espaço da vida onde se manifestam, com intensidade, os problemas 
existenciais do ser humano, visto é que, neste período, que as pessoas realizam grandes escolhas de suas vidas” 
(apud PEREIRA, 2004, p. 22).  
 
Para Melucci (1997), o tema adolescência-juventude é tomado sob as tendências emergentes no âmbito da 
cultura e da ação juvenil a partir das dimensões “conflito e movimento social” em sociedades complexas. E, nesse 
sentido, as mudanças ocorridas no plano material para o plano simbólico mostram que a noção “tempo” é um 
problema ou dilema central para os jovens e, em particular, para os adolescentes (p. 4).  
 
Adolescência é a idade na vida em que começa a enfrentar o tempo como uma dimensão significativa e 
contraditória da identidade. A adolescência na qual a infância é deixada para trás e os primeiros passos são dados 
em direção à fase adulta, inaugura a juventude e constitui sua fase inicial. Esta ideia elementar é suficiente para 
ilustrar o entrelaçamento de planos temporais e a importância da dimensão do tempo nessa fase da vida 
(MELUCCI, 1997, p. 5).  
 
E, nessas “experiências da vida”, a adolescência se configura como “a idade em que a orientação para o futuro 
prevalece e o futuro é percebido como apresentando um maior número de possibilidades”. Assim, é possível 
perceber a existência de “uma perspectiva temporal aberta” funcionando como possibilidade de “orientação para 
a auto-realização”, para a “resistência contra qualquer determinação externa dos projetos de vida” e, ainda, um 
“desejo de uma certa variabilidade e reversibilidade de escolha” (MELUCCI, 1997, p. 5).  
 
Nesse sentido, a natureza “precária ou mesmo provisória” da juventude, correspondente a uma noção de tempo, 
impõe para a sociedade, um novo modo de olhar, compreender e lidar com o fenômeno adolescência-juventude, 
nas sociedades complexas, pois “a juventude deixa de ser uma condição biológica e se torna uma definição 
simbólica”: as pessoas não são jovens apenas pelo fator idade e, sim, por assumirem “culturalmente a 
característica juvenil através da mudança e da transitoriedade”. Essa “condição juvenil” ou esse modelo assumido 
permite que as pessoas acreditem na possibilidade “de fazer retroceder o relógico da vida, tornando provisórias 
decisões profissionais e existenciais, para dispor de um tempo que não se pode medir somente em termos de 
objetivos instrumentais”.  Esse “modelo” ou “modo de vida” assumido tem, no geral, “tomado a forma de uma 
rede de diferentes grupos, dispersos, fragmentados, imersos na vida diária. Eles são um laboratório no qual novos 
modelos culturais, formas de relacionamentos, pontos de vista alternativos são testados e colocados em prática”  
(MELUCCI, 1997, p. 12-13). 
 
Spósito (1997), em seus estudos sobre juventude e educação, tomando a produção da pós-graduação 
(dissertações e teses) e o período de 1980-1995, analisa que “o Brasil compartilha com o conjunto dos países 
latino-americanos os dilemas das grandes desigualdades sociais e de uma tênue e instável experiência 
democrática” e, contudo, “carrega especificidades históricas que exigem um denso esforço de compreensão de 
alguns de nossos dilemas” e, dentre eles, o não usufruto ou a garantia real de políticas públicas que assegurem 
“direitos básicos trazidos pela modernidade e, já vivemos, contraditoriamente, os dilemas das novas formas de 

                                                 
6 IBGE. Censo Demográfico 2000 Características gerais da população – resultado da amostra. 



sociabilidade e de constituição da subjetividade no interior do movimento de globalização que constitui as 
sociedades atuais” (apud PEREIRA, 2004, p. 25). 
 
Carrano (2002), a partir da ênfase nas práticas culturais, esportivas e educativas, aponta que a questão da 
“identidade juvenil” não se apresenta enquanto relacionada à determinada idade biológica e, sim “como um 
processo de contínua transformação individual e coletiva, no jogo de experiências múltiplas” e, por isso, “os 
jovens não constituem uma classe social, ou grupo homogêneo como muitas análises permitem intuir” e se 
compõem enquanto “agregados sociais com características continuamente flutuantes”. Defende a tese do 
reconhecimento da existência de “muitas juventudes” para que possamos melhor caracterizar “os diferentes 
âmbitos das experiências, suas amplitudes, limitações e desafios socioculturais que se apresentam para a 
definição das políticas sociais” (apud PEREIRA, 2004, p. 25-26). 
 
A faixa etária, segundo o autor, é “princípio utilizado na realização de estudos estatísticos” e, a nosso ver, o seu 
uso no campo dos direitos sociais tem a ver com a possibilidade da garantia dos direitos sociais, por meio das 
políticas públicas e sua capacidade de extensão (universalidade ou supletiva).  
 
A maneira mais simplista de uma sociedade definir o que é um jovem é estabelecer critérios para situar numa 
determinada faixa de idade, na qual estaria circunscrito o grupo social da juventude (...). As idades não possuem 
caráter universal. A própria noção de infância, juventude e vida adulta é resultante da história e varia segundo as 
formações humanas (...) Parece-nos mais adequado, entretanto compreender a juventude como uma 
complexidade variável, que se distingue por suas muitas maneiras de existir nos diferentes tempos e espaços 
sociais (CARRANO, 2002, apud PEREIRA, 2004, p. 25-26). 
 
A título de ilustração, podemos citar a questão das idades (ou faixa etária) na legislação brasileira: adolescente é a 
pessoa na faixa etária de 12 a 18 anos e a idade mínima de responsabilização penal dá-se aos 18 anos 
incompletos; para determinados atos da vida civil, as idades variam muito, como por exemplo, o voto não 
obrigatório aos 16 anos e, para ser votado a cargo eletivo público, a partir dos 18 anos, com diferenciação para os 
cargos deputado, governador, senador, presidente; para portar carteira de habilitação aos 18 anos e para a 
entrada no mercado de trabalho (regular e formal) aos 16 anos de idade.  
 
Cabe dizer que os conceitos de adolescência e juventude e o limite entre as idades são variáveis entre países; 
contudo parte considerável deles segue os referenciais dos tratados internacionais (convenções, resoluções, 
recomendações, diretrizes) instituídos pela Organização das Nações Unidas (ONU) aos seus países-membros. 
Sobre a responsabilização pela prática de ato infracional, os tratados internacionais, bases adotadas e 
sustentadoras do Direito da Criança e do Adolescente no Brasil, apresentam as seguintes definições: jovem, “é 
toda a criança ou adolescente que, de acordo com o sistema jurídico respectivo, pode responder por uma 
infração de forma diferente do adulto” (ONU, Regras de Beijing, 1985) e, entende-se por jovem, “uma pessoa de 
idade inferir a 18 anos” (ONU, Regras Mínimas das Nações Unidas para a proteção dos Jovens Privados de 
Liberdade, 1990). 
 
Num dos estudos da ONU (1999), realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a juventude 
brasileira ocupava o segundo lugar no ranking em termos de se sentir “pessimista ou não em relação à vida 
pessoal e coletiva” ficando atrás apenas da juventude colombiana. A cada dez jovens brasileiros, sete disseram 
que não teriam melhores condições de viver e trabalhar como na época ou situações vividas pelos seus pais (apud 
SDH-PR / CONANDA, 2006). 
 
Os dados do IBGE (2000) mostravam que 40% dos jovens brasileiros viviam em famílias sem rendimento ou até 
com meio salário mínimo; a cada dois desempregados, um era jovem e a ocupação juvenil era precária, 
apresentando elevados índices de informalidade e, apenas 35% possuíam carteira assinada. O desemprego atingia 
mais intensamente, os jovens negros e as mulheres; e, 2/3 (dois terços) da população carcerária era constituída 
por jovens. Em cada dez jovens, apenas três tinham acesso ao ensino médio e entre os que abandonaram os 
bancos escolares, 51% estavam no ensino fundamental e 12% sequer ultrapassavam a quarta série. Oito milhões 
de adolescentes tinham baixa escolaridade, uma medida de cinco anos de atraso em relação idade-série cursada 
e, três milhões e trezentos mil não frequentavam a escola (apud SDH-PR / CONANDA, 2006, p. 17). 
 
Na análise da equidade no Brasil, verificamos que os adolescentes entre 12 e 17 anos da raça/etnia negra 
possuíam 3,23 vezes mais possibilidades de não serem alfabetizados do que os brancos (UNICEF, 2004) e, 60% dos 



adolescentes brasileiros da raça/etnia branca já haviam concluído o ensino médio, contra apenas 36,3% de 
afrodescendentes (negros e pardos), de acordo com os dados do IBGE (2003). Outra fonte de dados, o IPEA (2002) 
também assinalava diferença entre raça/etnia branca e a raça/etnia negra quando se verifica a relação medida de 
anos de estudo e o rendimento mensal em salário mínimo: a raça/etnia branca possuía média de oito anos e o 
rendimento médio em salário mínimo de 3,50, contra a média de 5,7 anos de estudo com rendimento médio em 
salário mínimo de 2,20 da raça/etnia negra (apud SDH-PR / CONANDA, 2006, p. 17). 
 
No caso da escolarização dos adolescentes e jovens brasileiros, a realidade apresentava dados expressivos, muito 
embora 92% da população de 12 a 17 anos estejam matriculados no sistema de ensino, 5,4% ainda são 
analfabetos. Na faixa etária de 15 a 17 anos, 80% dos adolescentes frequentaram a escola, mas somente 40% 
estavam no nível adequado para sua faixa etária e, somente 11% dos adolescentes entre 14 e 15 anos concluíram 
o ensino fundamental. Na faixa etária de 15 a 19 anos, diferentemente da faixa etária dos 7 a 14 anos, a 
escolarização diminuía na medida em que aumentava a idade (apud SDH-PR / CONANDA, 2006, p. 18). E, 
Waiselfisz (2004), “a escolarização bruta de jovens de 15 e 17 anos é de 81,1%, caindo significativamente para 
51,4% quando a faixa etária de referência é de 18 a 19 anos”. Cabe ressaltar que em suas análises, a escolarização 
está relacionada à frequência escolar em instituição do sistema de ensino formal (apud SDH / CONANDA, 2006, p. 
18). 
 
A proporção de adolescentes mortos por homicídios era muito superior à da população não jovem. A morte por 
causas externas (acidentes de trânsito, homicídios e suicídios) na população jovem era de 62% e, destas 39,9% 
referiam-se a homicídios praticados contra essa população e, em relação à população não jovem, a taxa de óbitos 
era de 9,8%, e destes os homicídios representavam apenas 3,3% (WAISELFISZ, 2004, apud SDH-PR / CONANDA, 
2006, p. 18). 
 
No que tange ao adolescente em conflito com a lei, dados da SDH-PR (2009) sobre a situação dos adolescentes 
em cumprimento de medidas de privação de liberdade, indicavam o seguinte quadro: um total de 16.940, sendo 
11.901 na Internação (medida mais grava e privativa de liberdade), seguidos de 3.471 na Internação Provisória 
(aguardando decisão judicial) e 1.658 em cumprimento de Semiliberdade (medida que combina meio aberto e 
meio fechado) e, de ambos os sexos. Em determinado período as taxas de Internação diminuíam e, em outro, 
aumentavam e, as análises sobre a redução, creditavam, segundo a SDH-PR / CONANDA (2006), em parte, ao 
investimento em programas socioeducativos em meio aberto (Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade 
Assistida), na municipalização do atendimento, na descentralização das unidades de Semiliberdade e, também, 
sobre as consequências que uma Internação, que priva o adolescente de liberdade, poderá trazer ao 
desenvolvimento deste.   
 
Hoje, as taxas de Internação apresentam aumento e uma das justificativas dá-se pelo envolvimento de 
adolescentes no uso e tráfico de drogas.  No sistema socioeducativo de internação há entre os (as) internos (as) 
um significativo número que cometeu atos infracionais quando estava sob o efeito do uso de drogas e, de acordo 
com os estudos de Zamora (2008), a maioria usava maconha (67,1%), álcool (32,4%) ou mesmo crack (31,3%). 
Outras pesquisas continuam apontando para a ausência ou mesmo insuficiência de políticas públicas de garantia 
da proteção social para as ações preventivas e curativas (tratamento) ao uso de drogas. E, de acordo com a 
autora, há forte tendência de criminalização dos usuários das camadas populares, como “drogados” ou 
“traficantes”.  Mesmo assim, os dados sobre o fenômeno obedecem à realidade social mais ampla da violência no 
país e, se apresenta, como um “vai e vem”, conforme as recentes informações do sistema estadual 
socioeducativo de São Paulo (Fundação CASA) que mostram 98,76% como a alta do número de internos no 
período de 2000 a 2012, numa relação ocupação-vaga, a saber: 4.197 vagas para 4.043 ocupação em 2000 e 8.342 
vagas para 8.045 ocupação em 2012 (Folha de São Paulo, Caderno 4 – Cotidiano, 20/05/2013). Os casos de 
internação de adolescentes apreendidos por tráfico de drogas saltou de 4,76% para 42,1% e, 20 (vinte) são as 
ações judiciais diárias envolvendo adolescentes com o tráfico, segundo a mesma fonte. Contudo, convém 
considerar que a sistematização de dados e informações sobre o fenômeno e sistema de atendimento é muito 
recente como também a construção de metodologias e procedimentos específicos para a coleta, análise e sua 
divulgação. 
 
Numa síntese, estudos e pesquisas mostram um quadro preocupante sobre o fenômeno adolescência e 
conflitualidade, principalmente, quando se trata de adolescentes e jovens entre 15 e 24 anos de idade. Parte 
considerável deles, entre 15 e 18 anos, está precariamente inserida na educação escolar e com desempenho 
muito aquém do desejado, prejudicado pela ausência e/ou incipientes metodologias que possam garantir o 



domínio de conteúdos e habilidades básicas de leitura e escrita. Casos de violência escolar têm sido muitas vezes 
associados ao envolvimento, uso e tráfico de drogas nas proximidades das escolas, levando o sistema de ensino a 
impor soluções disciplinares repressivas não condizentes com o disciplinamento necessário para o estudo.   
Esse quadro acaba trazendo reflexos na organização e participação de adolescentes e jovens nos diferentes 
movimentos sociais, estudantis, partidos políticos, artístico-culturais, religiosos, entre outros. Com o refluxo de 
alguns desses movimentos e crescimento de outras formas de organização sociocomunitária e de expressão 
cultural e artística, parte deles vem se organizando no hip-hop, rapper, funk, punk, grafite, nas bandas de 
garagem, nas redes sociais, em torcidas organizadas de times esportivos. Uma parte pequena deles em outras 
formas de agregação para a prática de ato infracional. 
 
Na avaliação institucional sobre vinte anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), tem-se o seguinte: 
Embora persistam dúvidas na sociedade brasileira sobre a efetividade do Estatuto, vários indicadores analisados 
no livro demonstram que a situação da infância e adolescência no Brasil teve avanços substanciais desde 1990: 
redução da extrema pobreza a menos de um quinto; aumento da expectativa de vida em mais de 6 anos; redução 
da mortalidade infantil em 58%; decréscimo da mortalidade materna por causas diretas em, cerca de 60%; recuo 
no percentual de crianças desnutridas, de 20% para menos de 2%; diminuição em 30% do número de partos na 
faixa etária de 10 a 19 anos, na última década; e, ainda, elevação da taxa de escolaridade no ensino fundamental 
e médio, com a diminuição da diferença entre brancos e pretos/pardos e entre as áreas urbana e rural (SDH-PR, 
2010, p. s.n)7.  
 
É preciso destacar que na leitura de um paradigma a outro (da situação irregular para a proteção integral) 
podemos dizer que avanços são observados no olhar e trato à infância e adolescência bem como no modelo de 
gestão da política de direitos. A própria ideia de constituição da política de direitos enquanto um Sistema de 
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) na busca pela efetividade dos direitos humanos 
representa, sem dúvida, uma referência incontestável. A possibilidade trazida pela concepção de sistema 
possibilita uma articulação em rede (intersetorial e interinstitucional e, práticas interdisciplinares) dos 
profissionais e instituições envolvidos com a garantia de direitos e, consequentemente, da efetivação de políticas 
públicas. A criação de Conselhos Tutelares (modelo não existente na história do atendimento) em 98% dos 
municípios e de Conselhos dos Direitos em 91% das cidades brasileiras indica parte desse avanço bem como a 
criação de Varas Especializadas (Poder Judiciário), Núcleos Especializados (Ministério Público) e Defensoria 
Pública, também com especialização na área da infância e juventude. Contudo, considerando a base territorial 
brasileira, tais instituições ainda têm cobertura e qualidade insuficientes para promover a proteção, promoção e 
defesa dos direitos bem como a avaliação do próprio sistema. Outro avanço são as realizações das conferências 
dos direitos da criança e do adolescente em âmbitos municipal, estadual, nacional  e se encontram em sua nona 
edição, com caráter deliberativo e, a partir de 2007, com a participação de representantes dos adolescentes, com 
direito a voz e voto. Também, vários são os fóruns de debates criados no país para consolidar o princípio da 
participação social como elemento estruturante da política de direitos para a infância, adolescência e juventude.  
Mesmo assim, a realidade dos adolescentes exposta brevemente nesse texto, incluindo a do adolescente em 
conflito com a lei, indica a necessidade de atenção do Estado brasileiro para com sua adolescência e juventude no 
sentido do investimento nas estruturas do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) 
consoante às prerrogativas para a implementação da política de direitos, em especial o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (1990) e a Lei Federal nº 12.594/2012 que institui o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo.  
 
Essa condição de desigualdade tem perpassado a trajetória brasileira, apesar da instituição de mecanismos que 
obstaculizam privilégios de uma elite econômica e política. A desigualdade social aumenta a distância entre os 
direitos proclamados e a realidade vivida por crianças e adolescentes. Isso traz consequências para o não 
amadurecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) e incide na dificuldade 
do exercício do controle social sobre as políticas públicas, pois essa garantia depende da consolidação de 
estruturas formais para o desenvolvimento de condições de democracia plena. Nos países em que a desigualdade 
social não é tão profunda, é possível o exercício do controle social sobre a esfera pública e este faz parte do 
cotidiano da população e das instituições da sociedade encarregadas dessa tarefa. 
 
 
 

                                                 
7 Cf.Direitos humanos de crianças e adolescentes – 20 anos do Estatuto / Apresentação: Paulo de Tarso Vannuchi e Carmen Silveira de Oliveira.- Brasília, 
DF.: Secretaria de Direitos Humanos, 2010.  



A POLÍTICA PÚBLICA SOCIOEDUCATIVA  
O atendimento ao adolescente em conflito com a lei é ainda o “calcanhar de Aquiles” do Sistema de Garantia de 
Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) e, por isso mesmo, vem recebendo tratamento diferenciado pelo 
próprio sistema: em 2002, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), a Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos (SEDH/SPDCA), em parceria com a Associação Brasileira de Magistrados e 
Promotores da Infância e da Juventude (ABMP) e o Fórum Nacional de Organizações Governamentais de 
Atendimento à Criança e ao Adolescente (FONACRIAD), promoveram debates e elaboraram proposta de lei de 
execução das medidas socioeducativas; em 2004, a mesma SEDH/SPDCA, CONANDA e com o apoio do UNICEF 
debateram com a sociedade e envolvidos SGDCA, proposta de execução das medidas socioeducativas a partir da 
constituição da ideia de sistema, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)8, transformado em 
parâmetros pedagógicos e arquitetônicos para o sistema de atendimento socioeducativo, por meio da Resolução 
nº 119/2006 e, em 2012, o SINASE foi transformado em Lei Federal nº 12.594.  
 
A atual legislação brasileira, ao adotar o paradigma da proteção integral (um conjunto de direitos para todas as 
crianças e adolescentes), rompe com qualquer tipo de discricionariedade e arbitrariedade no olhar e trato desse 
grupo, em especial, ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa pela prática de ato infracional.  
O SGDCA, a partir da presença de diferentes atores e instituições, privilegia, na atenção a esse grupo, a 
articulação interinstitucional e interssetorial, tendo em vista a natureza da política de direitos, a transversalidade 
e, consequentemente, a incompletude institucional na gestão da política9. Assim, a prática interdisciplinar deve se 
constituir em modus faciendi e operandi no cotidiano do sistema socioeducativo, por meio dos programas e/ou 
serviços. 
 
A definição de uma política enquanto pública implica a compreensão do contexto socioeconômico e cultural na 
qual a política socioeducativa deva ser inserida. A análise de cenário (ou diagnóstica) é relevante não só para se 
avaliar o grau de sua justeza e impacto para os destinatários e a sociedade, de modo geral, principalmente, para a 
identificação das potencialidades, limites e impasses na escolha de seu formato, elenco de prioridades e 
estratégias de efetivação. O caso da política socioeducativa não é diferente porque sua natureza transversal 
permeia as demais políticas públicas exigindo maior cuidado no manejo dos processos de definição, de 
acompanhamento, de avaliação e controle social.  
 
O diálogo entre as institucionalidades em seu âmbito, Conselhos de Direitos, é fundamental para que a política se 
estabeleça e se universalize na real garantia dos interesses do adolescente, conforme os princípios adotados nas 
disposições preliminares do ECA10. Nesse sentido, os aspectos interssetorial, interinstitucional e interdisciplinar 
devem ser observados nesse processo, uma vez que, na interpretação da lei especial, devem ser levados em 
consideração “os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 
coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento” (art. 6º). E, ao 
ratificar o preceito constitucional contido no art. 227 da Carta Magna (1988), o Estatuto (1990) amplia a noção de 
dever para com os direitos da criança e do adolescente quando estabelece ser “dever da família, da comunidade, 
da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade”, a efetivação de uma série de 
direitos e, dentre eles, “o direito à vida, à liberdade e à convivência familiar e comunitária” (art. 4º). 
 
O desenho da gestão da política socioeducativa encontra-se disposto no art. 86 do ECA11 e sua realização será 
feita “por meio de um conjunto articulado de ações” nas três esferas da administração pública (União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios) e também pelas ações governamentais e não governamentais e “proteção jurídico-
social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente” (Art. 87). Sua elaboração, democrática e 
participativa, encontra respaldo no art. 204 da CF que trata da mobilização da opinião pública para a participação 

                                                 
8 “A implementação do SINASE objetiva primordialmente o desenvolvimento de uma ação socioeducativa sustentada nos princípios dos direitos humanos. 
Defende, ainda, a ideia de alinhamento conceitual, estratégico e operacional, estruturada, principalmente, em bases éticas e pedagógicas” (BRASIL, SDH-PR / 
CONANDA, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, 2006, p. 16). 
9 “O direito, como um sistema de normas de conduta e organização que regula a convivência e a sobrevivência da sociedade, se constitui em pilar do Estado 
liberal democrático moderno, cujo modelo mais acabado é o Estado de Direito (...) Esse mesmo Estado de Direito reconhece a legitimidade dos governos no 
cumprimento das leis elaboradas pelos representantes eleitos pelo povo e organizadas em uma constituição”(ALAPANIAN, 2008, p. 176).  
10 Art. 1º “Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente”; Art. 3º “A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana”; Art. 5º “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão”. (BRASIL, ECA, 1990).  
11 A política de direitos deve ser realizada “através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios” (art. 86, ECA) e as linhas de ação dessa política passam pela garantia de: “a) políticas sociais básicas; b) políticas e 
programas de assistência social; c) serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, 
abuso; d) serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos; e) serviço de proteção jurídico-social por 
entidades de defesa dos direitos (art. 87). (BRASIL, ECA, 1990) 



nos espaços de formulação, de gestão e do controle da política de direitos. E, enquanto diretrizes deve 
considerar, no escopo de competências ou responsabilidades, segundo o art. 88 do ECA, o primado da 
municipalização do atendimento, a criação das institucionalidades democráticas (Conselhos de Direitos, 
Conselhos Tutelares) e os respectivos fundos da infância e da adolescência; a criação e manutenção de programas 
específicos, observada a descentralização político-administrativa; e, sobre a política socioeducativa, a integração 
operacional de órgãos do sistema de justiça e executivo para agilização do atendimento inicial a adolescente a 
quem se atribui autoria de ato infracional.  
 
Apesar de alguns esforços do SGD constatamos ausência de indicadores para avaliação de sua execução, como 
também, nos processos de apuração do ato infracional e na aplicação de medida socioeducativa. Em relação ao 
Poder Legislativo é ainda incipiente sua articulação com os demais poderes (Executivo e de Justiça) para 
investimento, financiamento e controle da execução da política socioeducativa, inclusive sobre o Orçamento 
Criança-Adolescente (OCA). Podemos verificar que nessas duas décadas de vigência de uma plataforma de 
direitos, o Estado brasileiro ainda se encontra em processo de reordenação de suas instituições, em especial as 
responsáveis pelo atendimento direto ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, nos âmbitos 
dos governos estaduais e municipais no intuito de uma gestão da política socioeducativa enquanto sistema.  
Na compreensão de sistema cabe observar que o SINASE se constitui como um subsistema no interior do Sistema 
de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, uma vez que, este envolve o sistema educacional, o sistema 
de justiça e segurança pública, o sistema único de saúde e o sistema único da assistência social. E, enquanto tal, 
“tem interfaces com diferentes sistemas e políticas e exige atuação diferenciada que coadune responsabilização 
(com a necessária limitação de direitos determinada por lei e aplicada por sentença) e satisfação de direitos” 
(BRASIL, CONANDA, SINASE, 2066, p. 23).  
 
A Lei federal nº 12.593 de 2012 que institui o SINASE ao identificá-lo como sistema, ou seja, “o conjunto ordenado 
de princípios, regras e critérios que envolvem a execução das medidas socioeducativas” (BRASIL, SINASE, arts. 1º 
e 2º)  e, por finalidade “ordenar cada uma das atribuições legais que se destinem a efetivação das determinações 
judiciais relativas à responsabilização diferenciada do adolescente a quem se atribua a prática de ação conflitante 
com a lei” e, por isso, especificou as orientações em torno do princípios, regras, critérios para a execução, o 
acompanhamento e a avaliação da política socioeducativa (RAMIDOFF, 2012, p. 13). Por sistema nos documentos 
legais, compreende-se: 
  
Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas 
socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os 
planos, políticas e programas específicos de atendimento ao adolescente em conflito com a lei BRASIL, SINASE, 
parágrafo 1º, do art. 1º, 2012). 
 
O SINASE constitui-se de uma política pública destinada à inclusão do adolescente autor de ato infracional que se 
correlaciona e demanda iniciativas dos diferentes campos das políticas públicas e sociais. Essa política tem 
interfaces com diferentes sistemas e políticas e exige atuação diferenciada que coadune responsabilização (com a 
necessária limitação de direitos determinada por lei e aplicada por sentença) e satisfaça direitos (SINASE, 2006, p. 
24). 
 
A coordenação do SINASE (2012) será feita pela União devendo ser integrado, por adesão, pelos sistemas 
estaduais, distrital e municipais de atendimento. E, a partir dos objetivos das medidas socioeducativas expressas 
no art. 112 do ECA (1990) são trazidos de forma compreensiva os aspectos da responsabilização, da integração 
social e da desaprovação da conduta infracional, a saber: 
 
I. A responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível 
incentivando a sua reparação; 
II. Integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento 
de seu plano individual de atendimento; e 
III. Desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de 
privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei. 
 
 Assim, é definida a operacionalização da política socioeducativa para que o adolescente possa cumprir 
devidamente a medida socioeducativa imposta no sistema de atendimento. O desenho dessa organização e o 
seguinte: programas de atendimento (sua organização e funcionamento, por unidade e das condições necessárias 



para o cumprimento da medida), por unidade (a base física para organização e funcionamento de programa de 
atendimento) e por entidade de atendimento (a pessoa jurídica de direito público ou privado que instala e 
mantém a unidade de atendimento, com recursos humanos e materiais), segundo art. 1º, parágrafos 3º, 4º e 5º, 
respectivamente. A garantia irregular dos programas ou serviços socioeducativos bem como a incipiência da rede 
de proteção social para o desenvolvimento adequado de adolescentes, não  podem mais ser indicativo para a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
não organização do atendimento como uma política socioeducativa nos padrões de uma política pública na área. 
No caso dos que cumprem medidas judiciais privativas de liberdade, entra ano e sai ano, estes continuam 
reagindo ou respondendo coletivamente pela falta de qualidade dos programas com motins, rebeliões, fugas.  
 
Cabe ressaltar que a atenção ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa é incompleta porque 
depende de uma série de políticas (programas e/ou serviços, projetos, benefícios) para a sua realização. Tendo 
em vista a natureza transversal da política de direitos, a incompletude institucional é a sua marca (princípio) e, 
depende por isso mesmo, da indispensável articulação das várias áreas para maior efetividade e eficiência da 
política socioeducativa. A própria Resolução nº 119 do CONANDA que instituiu os parâmetros pedagógicos e 
arquitetônicos do SINASE explicita que: 
 
Os órgãos deliberativos e gestores do SINASE são articuladores das diferentes áreas da política social. Neste papel 
de articulador, a incompletude institucional é um princípio fundamental norteador de todo o direito da 
adolescência que deve permear a prática dos programas socioeducativos e da rede de serviços. Demanda a 
efetiva participação dos sistemas e políticas de educação, saúde, trabalho, previdência social, assistência social, 
cultura, esporte, lazer. Segurança pública, entre outras, para a efetivação da doutrina da proteção integral de que 
são destinatários todos os adolescentes (BRASIL, CONANDA, SINASE, 2066, p. 23).   
 
Os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, pela sua natureza e competência, devem desempenhar 
papel central de articulação do SINASE com os demais sistemas e outras políticas sociais numa transformação 
desse cenário. Para tanto, devem se fortalecer enquanto espaços de formulação, deliberação e controle da 
política de direitos para realizar a tarefa de articulação com o SGDCA e, especialmente, entre si, os Conselhos de 
Direitos, em âmbito nacional, estadual e municipal; agir articuladamente nos três âmbitos da esfera pública com 
as demais políticas; informar e mobilizar a sociedade em torno dos reais interesses da população infanto-juvenil 
(COSTA, 2006). Limites e impactos aparecerão na mobilização e articulação por uma nova cultura de direitos e, 
principalmente, no exercício do monitoramento e do controle social sobre a política de direitos.  
 
Os princípios, normas e diretrizes que regem a política socioeducativa, cujas ações devem ser promovidas pelo 
Poder Público e articuladas pelas três esferas públicas (União, Estados, Municípios, incluindo o Distrito Federal), 
pelos poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e, ainda, pela sociedade civil, representada nos Conselhos de 
Direitos.  As competências entre os três âmbitos são definidas de modo que, cada um deles, possa arcar com sua 
responsabilidade no interesse superior do adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional e, aplicação 
de medida socioeducativa.  
 
O desenho das competências encontra-se expresso no SINASE (2012) no art. 3º (à União), no art. 4º (aos Estados), 
no art.5º (aos Municípios) e no art. 6º (ao Distrito Federal) e, de modo, sintético, é definido como:  
a) À União, cabe a obrigatoriedade de formular e coordenar a efetivação da política nacional de atendimento e 
consoante ao disposto no art. 4º do ECA (1990). E, para tanto há que se elaborar o Plano Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (PNASE) para a devida integração e articulação da política e respectivo sistema. 
Assim, devem ser estabelecidas as diretrizes básicas para o acompanhamento dos programas socioeducativos; 
prestar assistência técnica e de suplementação financeira (orçamentária) aos sistemas estaduais e municipais; 
instituir o sistema nacional de informação do atendimento socioeducativo, com a adesão dos sistemas estaduais e 
municipais; contribuir para a qualificação dos profissionais que se estão no “chão” dos programas 
socioeducativos, na gestão dos sistemas estaduais e municipais e instituições e/ou poderes presentes no Sistema 
de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA); empreender um processo de acompanhamento da 
política socioeducativa (planos, programas, unidades de atendimento, formação continuada dos operadores e/ou 
socioeducadores) do sistema; estabelecer previsão orçamentária que assegure o repasse de verbas (recursos 
públicos) aos sistemas estaduais e municipais socioeducativos para financiamento dos programas ou serviços 
socioeducativos bem como para a implementação do próprio SINASE. 
 
Cabe ressaltar que as ações de acompanhamento, avaliação e controle social da política socioeducativa, tendo em 
vista Lei nº 8.249 de 1991 que criou o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e, 



a partir da Lei Federal nº 12.594 de 2012 que instituiu o SINASE, “ao CONANDA foram destinadas novas 
atribuições legais (funções), quais sejam: a normativa, a deliberativa, a avaliativa e a fiscalização do Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)” (RAMIDOFF, 2012, p. 21). 
 
b) Aos Estados, cabe a obrigatoriedade de formular e coordenar a efetivação da política estadual de atendimento 
e consoante ao disposto no art. 4º do ECA (1990) e, para isso, devem elaborar o Plano Estadual de Atendimento 
Socioeducativo (PEASE) para a devida integração e articulação da política e respectivo sistema. Assim, devem ser 
estabelecidas as diretrizes básicas para o acompanhamento dos programas socioeducativos de privação de 
liberdade; prestar assistência técnica e de suplementação financeira (orçamentária) aos sistemas municipais; 
instituir o sistema estadual de informação do atendimento socioeducativo, com a adesão do sistema municipal e 
articulação ao sistema nacional; contribuir para a qualificação dos profissionais que estão no “chão” dos 
programas socioeducativos, na gestão dos sistemas estaduais e municipais e instituições e/ou poderes presentes 
no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA); empreender um processo de 
acompanhamento da política socioeducativa (planos, programas, unidades de atendimento, formação continuada 
dos operadores e/ou socioeducadores) do sistema; estabelecer previsão orçamentária que assegure o repasse de 
verbas (recursos públicos) aos sistemas municipais socioeducativos para financiamento dos programas ou 
serviços socioeducativos (privação de liberdade) e cofinanciamento dos programas ou serviços de restrição de 
liberdade (meio aberto, de base municipal) bem como para a implementação do próprio Sistema Estadual de 
Atendimento Socioeducativo (SEASE); criar e manter os programas ou serviços socioeducativos de privação de 
liberdade (Internação, Semiliberdade e Internação Provisória); organizar a ação socioeducativa contemplando a 
matricialidade familiar; organizar programa de egresso; adotar providências legais que assegurem as garantias 
fundamentais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, no caso do adolescente a quem se 
atribua a autoria de ato infracional. 
 
Aos Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente, de acordo com a Lei Federal nº 12.594 (2012), 
“deverão desenvolver atribuições deliberativas e de controle dos respectivos sistemas estaduais de atendimento 
socioeducativo e deliberar sobre o respectivo Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo” (RAMIDOFF, 2012, 
p. 24). 
c) Aos Municípios, cabe a obrigatoriedade de formular e coordenar a efetivação da política municipal de 
atendimento e consoante ao disposto no art. 4º do ECA (1990) e, para isso, deve elaborar o Plano Municipal de 
Atendimento Socioeducativo (PMASE) para a devida integração e articulação da política e respectivo sistema. 
Assim, devem ser estabelecidas as diretrizes básicas para o acompanhamento dos programas socioeducativos de 
restrição de direitos (em meio aberto); prestar assistência técnica e financeira (orçamentária) ao sistema 
municipal; instituir o sistema municipal de informação do atendimento socioeducativo, com a adesão do sistema 
estadual e nacional e articulação ao sistema estadual; contribuir para a qualificação dos profissionais que estão no 
“chão” dos programas socioeducativos, na gestão do sistema municipal e instituições e/ou poderes presentes no 
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA); empreender um processo de 
acompanhamento da política socioeducativa (planos, programas, unidades de atendimento, formação continuada 
dos operadores e/ou socioeducadores) do sistema; estabelecer previsão orçamentária que assegure o repasse de 
verbas (recursos públicos) ao sistema municipal socioeducativo para financiamento dos programas ou serviços 
socioeducativos de restrição de liberdade (meio aberto, de base municipal) bem como para a implementação do 
próprio Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo (SEASE); criar e manter os programas ou serviços 
socioeducativos de restrição de liberdade (Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida); articular 
com o Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (SEASE) tendo em vista que o adolescente transita em 
várias medidas durante o cumprimento da decisão judicial; organizar a ação socioeducativa contemplando a 
matricialidade familiar; organizar programa de egresso; articular com o SGDCA para que as garantias 
fundamentais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, no caso do adolescente a quem se 
atribua a autoria de ato infracional sejam efetivadas. 
 
Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de acordo com a Lei Federal nº 12.594 (2012), 
deverá desenvolver atribuições deliberativas e de controle do respectivo sistema municipal de atendimento 
socioeducativo e deliberar sobre o respectivo Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo (RAMIDOFF, 
2012). 
d) No que se refere às atribuições e/ou competências do Distrito Federal  são as pertinentes aos sistemas 
estaduais e municipais (art. 6º da Lei nº 12.592 de 2012), de modo cumulativo, “em virtude mesmo de sua 
organização político-administrativa distinta daquelas inerentes a esses outros entes jurídicos de Direito Público 
interno”. Do mesmo modo, ao Conselho dos Direitos da Criança do Adolescente, deve desenvolver atribuições 



deliberativas e de controle do respectivo sistema de atendimento socioeducativo e deliberar sobre o respectivo 
Plano de Atendimento Socioeducativo.   
 
O Estado deve primar por condições dignas de atendimento e não contribuir para que setores conservadores da 
sociedade brasileira clamem por alterações legislativas que promovam o rebaixamento da idade de 
responsabilização penal, maior uso da força repressiva pela segurança pública e aumento do tempo de internação 
do adolescente, uma vez que, recentes levantamentos e análises têm demonstrado prevalecer no trato do tema-
problema uma “cultura de institucionalização” própria do fundamento da doutrina da situação irregular (BRASIL - 
PR/ MJ/SEDH/SNPDCA, 2009). Como vimos na Resolução nº 119 de 2006 do CONANDA são definidos parâmetros 
pedagógicos e arquitetônicos para a gestão dessa política e a Lei nº 12.594 de 18/01/201212 regulamenta os 
procedimentos destinados ao acompanhamento do cumprimento de medidas socioeducativas, são exemplos 
dessa preocupação. O que desejamos é que tais documentos não se constituam em mais uma lei na pretensa 
atenção do adolescente com seus conflitos, problemáticas, sonhos e perspectivas diante de uma realidade tão 
complexa e refratária em reconhecê-lo como sujeito de direitos, em condição peculiar de desenvolvimento e 
prioridade absoluta de uma sociedade que se expressa como democrática, humana e justa. 
 
Tendo em vista o debate exposto podemos afiançar que, na atenção ao adolescente a quem se atribua a autoria 
de ato infracional, com aplicação de medida socioeducativa e, por extensão, a existência de um subsistema 
organizado - Sistema Nacional e Atendimento Socioeducativo (SINASE) - no interior de um sistema mais amplo, o 
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA), as bases constitutivas de uma política 
pública socioeducativa, estão dadas. Para tanto, é importante a compreensão sobre o papel regulador do Estado 
quando se trata de políticas públicas, segundo CUNHA e CUNHA (2002): 
 
O Estado toma para si a responsabilidade pela formulação e execução das políticas econômica e social muito 
recente diante da intensificação da questão social, após a crise econômica de 1929, e o desenvolvimento do 
capitalismo monopolista determinaram novas relações entre capital e trabalho e entre estes e o Estado, fazendo 
com que as elites econômicas admitissem os limites do mercado como regulador natural e resgatassem o papel 
do Estado como mediador civilizador, ou seja, com poderes políticos de interferência nas relações sociais. Nesse 
sentido pode-se entender a política social como estratégia de intervenção e regulação do Estado no que diz 
respeito à questão social (p. 11) 
 
Ao Estado, cabe então “assumir as políticas públicas, observando a trajetória histórica de sua construção, 
incluindo as definições quanto à sua natureza, necessidades locais, regionais, nacionais e as prioridades 
estabelecidas nesses processos” (PEREIRA, 1996, p. 23). Os direitos sociais são concretizados por meio de políticas 
públicas de caráter universal, transversal ou supletiva na direção das necessidades concretas da população, pois 
“mediante as políticas públicas é que são distribuídos e redistribuídos bens e serviços demandados pela 
sociedade em sua relação de reciprocidade e antagonismo com o Estado” (SILVESTRE, 2010, p. 63). Nesse sentido, 
“as políticas públicas evidenciam interesses plurais presentes na sociedade e são instrumentos valiosos para 
estimular e constituir-se em espaço de fortalecimento do processo organizativo das classes sociais e dos 
diferentes grupos, camadas e “forças vivas” que se criam e recriam no decorrer da história” (BATTINI, 1994 apud 
SILVESTRE, 2010, p. 63-64).  
 
A compreensão de público e sua dimensão se referem à “coisa pública” e, não exclusiva do Estado (estatal) como 
um direito de todos e um dever do Estado e, muito embora, “embora as políticas públicas sejam reguladas e 
frequentemente providas pelo Estado, elas também englobam referências, escolhas e decisões privadas podendo 
e devendo ser controladas pelos cidadãos” (PEREIRA, 1994 apud CUNGA e CUNHA, 2002, p. 12). 
No caso da política socioeducativa ao adolescente em conflito com a lei, por se tratar de execução de decisão 
judicial, necessariamente, seu caráter é público e estatal, em sentido amplo e estrito. A política socioeducativa 
pela sua transversalidade depende da articulação entre as diferentes políticas (econômicas, sociais, culturais) e, 
também entre as diferentes institucionalidades que a representam e pela intersetorialidade, enquanto garantia 
de programas socioeducativos.  
 
No plano institucional, a política socioeducativa deve ser garantida por um conjunto de instituições e poderes que 
compõem as linhas de ação e as diretrizes de atendimento dos direitos da criança e do adolescente conforme 

                                                 
12 Art. 1º “Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que 
pratique ato infracional”. (BRASIL, SINASE, 2012)  



artigos 87 e 88 do Estatuto, Esse conjunto de instituições e poderes, denominado de Sistema de Garantia de 
Direitos é composto pelo Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo (SILVESTRE. 2010, p. 64). 
 
E, enquanto política pública sua organização se dá por meio de planejamento, planos e projetos em que os 
princípios, as diretrizes, os objetivos e normas devem estar expressos. A Lei federal nº 12.594/2012 que instituiu 
o SINASE, elenca nos artigos 7º e 8º a elaboração de planos de atendimento socioeducativo decenais nas três 
esferas da administração pública. 
 
Conclusão  
O presente artigo trouxe elementos constitutivos para a política de atendimento socioeducativo enquanto uma 
política pública socioeducativa considerando as bases teórico-metodológicas existentes que auxiliam nessa 
fundamentação. São diversos os campos do conhecimento e a adoção da abordagem interdisciplinar que 
auxiliaram nesse processo de compreensão dos elementos constitutivos da política pública socioeducativa. 
Foi nossa intenção trazer para esse debate o tema-problema adolescência e conflitualidade e, por extensão, 
adolescente em conflito com a lei, no sentido de compreender os diferentes contextos que o cercam - desde a 
compreensão do fenômeno, julgamento do fato, aplicação de decisão legal à definição da política socioeducativa 
enquanto uma política pública, expressa em planejamento, planos, projetos político-pedagógico - para que os 
profissionais e instituições envolvidos com a socioeducação conheçam e possam manejar com maestria a garantia 
dessa política pública de direitos humanos. 
 
Como vimos esse debate ganha densidade a partir da adoção pela Carta Constitucional de 1988 e do Estatuto da 
Criança e do Adolescente de 1990 dos princípios contidos na doutrina da proteção integral em substituição aos da 
situação irregular de outros tempos no território brasileiro. Também foi possível perceber pela lida de vários 
pesquisadores e profissionais do campo socioeducativo uma diversidade de contribuições no entendimento do 
tema-problema e na apresentação de elementos para a composição da política socioeducativa no sentido de uma 
política pública. 
 
Muito das ideias contidas no presente texto necessita de análise detida no sentido da sua real dimensão e 
aplicação, considerando os diferentes e complexos contextos trabalhados em torno do fenômeno adolescência e 
conflitualidade e, por extensão, da política socioeducativa no olhar e trato ao adolescente em cumprimento de 
medida socioeducativo no sistema público de atendimento (SINASE). Também não foi tarefa fácil buscar essa 
construção no campo investigativo da socioeducação em que se conjugam vários saberes e práticas sobre o 
adolescente e as diferentes institucionalidades presentes no processo de apuração, aplicação e execução de 
decisão judicial.  
 
Assim, podemos afirmar que tratamos de algo muito complexo considerando as contradições presentes no 
espaço-tempo-metodologias (idade do adolescente, tempo de medida e estratégias de atendimento, 
protagonismo juvenil, diferentes modalidades de medida para diferentes tipologias de ato infracional ou 
contravenção penal).  O presente texto não teve a pretensão de esgotar o tema e, sim, buscar o 
compartilhamento com aqueles que convivem com ele no sentido de (re) significar o debate e, numa tessitura 
“em rede”, apresentá-lo a outros que possam contribuir para a constituição da política socioeducativa.  
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