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A Escola e o Adolescente sob 
medida sócio-educativa em Meio 
Aberto 

 

Introdução 

De um lado, a escola fragilizada, com salas superlotadas, 
salários baixos e com a infraestrutura comprometida; do outro, 
o adolescente autor de ato infracional, entediado do cotidiano 
escolar, em situação de vulnerabilidade social, que busca na 
criminalidade seu protagonismo juvenil. Não raro essa cena se 
repete nas diversas instituições públicas de ensino, seja nas 
grandes metrópoles ou até nos municípios de pequeno porte, 
resguardadas as devidas proporções. 

Dentre os grandes desafios que o sistema educacional tem 
enfrentado diariamente, como “lidar” com o adolescente em 
conflito com a lei tem sido a pauta desde os conselhos de classe 
até os grandes congressos e seminários em nível nacional. Este 
trabalho, fruto do curso “O ECA na Escola” do Ministério da 
Educação, da Secretaria Especial dos Diretos Humanos e da 
Fundação Telefônica por meio do Portal Promenino, utilizou 
como metodologia a pesquisa bibliográfica cujos textos 
disponibilizados, principalmente os do IX módulo, são a base 
do estudo. O curso teve como principal objetivo disseminar o 
Estatuto da Criança e do Adolescente nas escolas e contribuir 
para que os professores possam provocar, refletir, 
problematizar e incorporar, no ambiente escolar, questões 
relacionadas aos direitos e deveres de crianças e adolescentes. 

O presente trabalho expõe alguns apontamentos que podem 
contribuir de forma prática para esta delicada relação entre a 
escola e o adolescente sob medida sócio-educativa em meio 
aberto. 

São apresentados os conceitos e diretrizes das medidas sócio-
educativas em meio aberto, descritas no Estatuto da Criança e 
do adolescente - ECA, Lei Federal 8.069/90, uma breve 
reflexão sobre o papel social da educação e, ao final, são 
apresentados para professores e gestores escolares alguns 
procedimentos com potencial para contribuir com a construção 
de um novo olhar sobre o adolescente em conflito com a lei, 
que supera as couraças e preconceitos historicamente e 
culturalmente construídos, um olhar que, independente da 
situação momentânea que este adolescente possa estar vivendo, 
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perceba-o como sujeito histórico e social merecedor de dignidade. 

 

As medidas socio-educativas em meio aberto 

A reflexão sobre essa delicada relação entre a escola e o 
adolescente sob medida sócio-educativa em meio aberto deve 
perpassar, primeiramente, pela análise conceitual de ato infracional e 
pelas diretrizes que orientam a política das medidas sócio-educativas 
descritas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O processo histórico no qual se desenvolveu o modelo de 
proteção direcionado às crianças e aos adolescentes revela que, 
durante um longo período, vigoraram na sociedade e no Estado, ações 
que desqualificavam o público infanto-juvenil, resultando em ações 
punitivas e repressivas. 

O ECA positivou uma política funcional voltada à proteção 
integral da criança e do adolescente baseada em mecanismos não mais 
repressivos, mas pedagógicos e de respeito à condição peculiar de 
desenvolvimento dos sujeitos de direitos que tutela. A proposta do 
estatuto é justamente de uma atuação sócio-assistencial que extrapole 
o individualismo que antes predominava, lançando propostas de 
caráter emancipatório não apenas para a criança e para o adolescente, 
como também para todos os que estão ligados a eles: família, escola e 
comunidade. 

As medidas sócio-educativas descritas no artigo 112 do ECA, 
aplicadas por Juízes, normalmente das Varas da Infância e Juventude, 
após processo legal, são destinadas aos adolescentes que cometeram 
algum tipo de ato infracional.  

“[...] Considera-se ato infracional a conduta descrita como 
crime ou contravenção penal.” (Art. 103 do ECA). 

Quando uma criança ou um adolescente comete algum delito, 
descrito em lei como crime ou contravenção penal, a este fato atribui-
se o termo Ato Infracional. As contravenções, descritas no decreto-lei 
nº 3.688/41 são infrações mais leves, com menor potencial ofensivo, 
como por exemplo: a exploração de jogos de azar (Jogo do Bicho). Já 
os crimes são infrações mais graves, descritos no Código Penal, como 
por exemplo: furto, homicídio etc.  
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 No que se refere ao ato infracional, o ECA colocou fim às 
ambiguidades existentes entre a proteção e responsabilização do 
adolescente autor de ato infracional, criando a responsabilidade penal 
dos envolvidos. O adolescente que comete algum tipo de ato 
infracional deverá responder a um procedimento legal para apuração, 
sendo passível, se comprovada a autoria e a materialidade do ato, de 
aplicação de uma medida sócio-educativa prevista no ECA, sendo-lhe 
resguardo o devido direito de ampla defesa. 

Conforme Costa (2009), as medidas sócio-educativas visam 
educar o adolescente para o convívio social, por isso o nome sócio-
educativo. Educar para o convívio social é educar o adolescente para o 
exercício da cidadania, ou seja, temos uma relação direta das medidas 
sócio-educativas com o direito à educação e com a escola, que é a 
instituição que encarna, concretiza e expressa o direito à educação. 

 Zamora (2009)1 acrescenta ainda: 

As medidas sócio-educativas têm não apenas um 
caráter retributivo, ou seja, que vai sancionar 
negativamente este ato que o adolescente cometeu, mas 
também elas devem tentar fazer a recomposição da 
cidadania do adolescente, além de garantir os seus 
direitos previstos em lei. 

Para a aplicação de uma medida sócio-educativa, deverão ser 
considerados: a capacidade do adolescente em cumpri-la 
integralmente, as circunstâncias e a gravidade da infração. 

De acordo com o ECA, as medidas sócio-educativas elencadas 
no artigo 112 são: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação 
de serviço à comunidade (PSC), liberdade assistida (LA), semi-
liberdade, internação. 

As medidas de PSC e LA constituem-se como o grupo de 
medidas sócio-educativas em meio aberto, justamente pelo fato de 
serem cumpridas sem que o adolescente seja privado de sua liberdade, 
com os seguintes objetivos: 

 

                                                           
1
 Texto de Maria Helena Zamora, doutora em psicologia e vice-coordenadora do 

Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção Social (LIPIS/PUC-Rio); 
disponível no Portal Pro-menino. (completar informações nas referências) 
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 Prestação Serviço à Comunidade: 

Consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse 
geral, por período não excedente a seis meses, junto a 
entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 
estabelecimentos congêneres, bem como em programas 
comunitários ou governamentais. (Artigo 117 do ECA) 

Os serviços a serem prestados devem ser de relevância 
comunitária, estimulando nos adolescentes sentimentos de 
responsabilidade e valorização da vida social e comunitária. 

 O trabalho deve ser gratuito, porém, a medida tem que causar 
reflexão por parte do adolescente autor de ato infracional, não 
devendo configurar-se caráter de uma relação de emprego.  

 Liberdade Assistida: Apropriada para os casos residuais nos 
quais uma medida mais branda possa resultar ineficaz, em que o 
adolescente encaminhado receberá acompanhamento e orientação 
durante um período mínimo de seis meses com a possibilidade de ser 
renovada ou substituída por outra medida (Artigo 118 do ECA). A 
medida visa o auxiliar o adolescente a refletir sobre a transgressão 
cometida e a reelaborar de um novo projeto de vida. 

 Tanto a medida de PSC como de LA requerem das entidades 
ou programas que as executam um esforço de articulação com os 
demais órgãos e serviços governamentais e não-governamentais 
responsáveis pela garantia dos direitos da criança e do adolescente no 
qual  a família e a educação ocupam espaço fundamental. 

  Durante o cumprimento da medida, o adolescente, por meio de 
um acompanhamento técnico (psicossocial) sistemático, é levado a 
refletir sobre a infração cometida num processo de responsabilização 
que contribua para a superação e rompimento com a prática de ato 
infracional. Dessa forma, o adolescente participa dos atendimentos e 
atividades propostas pelo Programa sem ser retirado do seu convívio 
familiar e comunitário; é oportunizado a este adolescente o acesso a 
espaços educacionais, culturais e de lazer, a que, normalmente, antes 
de cometer o ato infracional, ele não tinha acesso. 
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O papel social da escola 

Durante anos, a escola assumiu a única função de apenas 
transmitir conteúdos prontos e acabados, entretanto, é nítida, nos 
últimos vinte anos, uma importante e expressiva modificação e 
ampliação do papel da escola. 

 As principais concepções e tendências pedagógicas são 
produto, e expressam uma representação, do homem e da sociedade. 
Segundo Saviani (2003), numa perspectiva histórica, estas concepções 
e tendências podem ser sinteticamente agrupadas em duas grandes 
tendências pedagógicas: a primeiro consiste no grupo de concepções 
da chamada pedagogia tradicional, que prioriza a teoria em detrimento 
da prática e onde a preocupação se centra nas teorias de ensino, ou 
seja, a problemática está no “como ensinar”; já no segundo grupo se 
concentram as diferentes modalidades da pedagogia nova que 
subordinam a teoria à prática com ênfase nas teorias da aprendizagem, 
a problemática gira em torno do “como aprender”. 

Com a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente  (1990) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(1996), a educação passa a ter um novo rearranjo e ordenamento legal. 
Consequentemente, a escola passa a assumir um decisivo papel social, 
tendo como objetivo básico o “pleno desenvolvimento do educando, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho” (Art. 1º da LDB). 

Na escola circulam as mesmas representações sociais da 
sociedade sobre o adolescente em conflito com a lei: medo, 
indiferença, dó, compaixão e hostilidade; há uma forte tendência de 
reforçar preconceitos e comparações entre o padrão de comportamento 
do aluno desejado, tido como “normal”, e do aluno “problema”. 
Diante deste contexto, o adolescente autor de ato infracional se 
apresenta à escola como um desafio e, em alguns casos, como um 
“problema”, chegando a situações extremas de o aluno só ser aceito 
sob determinação judicial, por mais contraditória que a situação possa 
parecer.  

É comum frases como: “Este, infelizmente, não vai dar certo. 
O pai também era delinquente... isto é hereditário”, referentes aos 
adolescentes em conflito com a lei. Frases como estas remetem a uma 
concepção ontológica, típica do senso comum, que entende o delito 
como algo inerente do ser “delinquente”. 

Quando no ambiente escolar são reproduzidas e/ou 
potencializadas as representações sociais como as citadas sobre o 
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adolescente infrator, fatalmente ele irá se apresentar perante aquela 
comunidade com respostas agressivas e também intolerantes, porque 
assim, mesmo que ilusoriamente, ele afirmou sua identidade: “o 
marginal”, “o problema”, “o pivete”, e a escola acaba por revalidar 
esta ideia. Exemplo clássico é a forma como, frequentemente, os 
adolescentes sob medida sócio-educativa são “acolhidos” na escola: 
com olhares que traduzem o medo ou a intolerância em receber um 
sujeito com forte potencial para desestruturar e problematizar o 
ambiente. 

Segundo Teixeira (2009)2 a busca de tentar compreender as 
questões relacionadas com a entrada e permanência do adolescente em 
cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto na escola, 
implica na compreensão de que a educação escolar é construída por 
processos históricos, culturais, econômicos, sociais, políticos, éticos e, 
também, psicológicos; sendo que na instituição escola identificamos 
todas as tensões, conflitos e antagonismos que estão presentes na 
convivência coletiva. 

Dentre os princípios que regem o ensino brasileiro, a gestão 
democrática ocupa espaço especial em se tratando de adolescente em 
conflito com a lei, uma vez que segundo Cavalcante3 (2009): 

A gestão democrática da escola assegura o direito 
de todos à educação, fortalece a escola como 
instituição, e contribui para a superação do 
autoritarismo, do individualismo e das 
desigualdades sócio-econômicas, assegurando a 
construção da qualidade social inerente ao 
processo educativo. 

 A escola, uma das principais instituições da sociedade, no 
desempenhar do seu papel, busca definitivamente romper com os 
velhos paradigmas que traduzem uma escola autoritária, responsável 
apenas pela mera transmissão de conhecimentos absolutos e que 
pouco dialoga com a comunidade. “Educar para a vida” (FREIRE, 
1997) deve ser a grande meta da escola. Para tanto, é essencial que a 
escola integre-se com a comunidade nas ações desenvolvidas pelos 
sistemas de ensino, propiciando um ambiente escolar democrático que 
forma cidadãos para a vida. 
                                                           
2
 Texto de Maria de Lourdes Trassi Teixeira, psicanalista, doutora pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) na área de adolescência e violência, 
conselheira da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente; 
disponibilizado no site do Portal Promenino  

3 Texto de Márcio Balbino Cavalcante - Professor e Consultor na área de Educação e 
de Meio Ambiente, publicado no dia 03/07/09 no Portal Psicopedagogia online. 
idem 
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Possíveis intervenções na prática escolar  

Longe de apresentar apontamentos que possam conduzir a 
algum tipo de julgamento, este trabalho busca apresentar algumas 
reflexões que podem contribuir, sob a ótica da prática escolar, para a 
construção de uma análise e posicionamento mais críticos perante tal 
situação. 

O primeiro passo é compreender quem é este aluno, não o 
resumindo ao ato infracional cometido, ou mesmo compreendendo o 
fato como uma patologia do adolescente. Segundo uma pesquisa 
realizada pela Fundação Telefônica4 com adolescentes sob Liberdade 
Assistida do Estado de São Paulo, ficou evidente que um cotidiano 
marcado pela violência e exclusão aparece reiteradamente nos dados 
apresentados; 34% dos adolescentes entrevistados têm familiares 
presos, 85% já foram pelo menos apreendidos, 40% afirmaram serem 
viciados em algum tipo de droga ilícita. Do universo dos egressos não 
entrevistados, 5% estão mortos e 27% presos no sistema prisional. 
Quase 70% estão fora da escola e 65% sem trabalho. É salutar 
ponderar que não são apenas os adolescentes pobres, negros, 
moradores de aglomerados que cometem atos infracionais, entretanto, 
por razões que não são foco direto deste trabalho, a maioria absoluta 
dos adolescentes que estão cumprindo algum tipo de medida sócio-
educativa apresentam este perfil. 

Conhecer a realidade do adolescente e não lhe negar sua 
história de vida, é direito que deve ser garantido a todo e qualquer 
estudante, independente de estar ou não sob medida sócio-educativa, 
conforme legitimado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional-LDB como, dentre outros, princípios básicos do ensino: 
“valorização da experiência extra-escolar e vinculação entre a 
educação escolar, o trabalho e as práticas sociais” (Art. 3º, incisos X e 
XI). 

Lacan (1950, p.128), em uma das suas interlocuções com a 
Criminologia, pontua que “nem o crime ou o criminoso são objetos 
que se possam conceber fora de sua referência sociológica”. 

O adolescente autor de ato infracional é, em geral, um sujeito 
desprovido de sua cidadania, do acesso aos direitos sociais e às suas 
necessidades mais básicas. Sua história é marcada pela exclusão e 
marginalização. Tal fato não deve ser compreendido como uma 
justificativa para o envolvimento com a criminalidade, como numa 

                                                           
4
 Pesquisa divulgada no livro Vozes e Olhares: uma geração nas cidades de conflito 

em 2008. Iniciativa da Fundação Telefônica. 
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relação quase que fatal entre pobreza e criminalidade; Zaluar (2007) 
pontua ser difícil afirmar que a pobreza traz mais violência, pelo 
contrário, acredita que para entender a questão do crime no Brasil é 
necessário seguir a rota da riqueza, não a da pobreza. 

 Conhecer este adolescente é o primeiro passo para a 
construção de uma relação de confiança, fundamental para o diálogo 
que será estabelecido entre o aluno e o professor.  

O segundo passo refere-se à ruptura de velhos paradigmas e 
preconceitos, o que, necessariamente, implica numa melhor 
qualificação profissional e na busca pelo conhecimento para a 
formação continuada. Conhecer a história do direito da criança e do 
adolescente e as normativas e diretrizes do ECA deve ser tão 
importante quanto o domínio dos conteúdos. 

Frequentemente, a falta de conhecimento sobre o que de fato 
são as medidas sócio-educativas, sua natureza e diretrizes, direciona 
para discursos vazios e contraditórios, como os que colocam o ECA 
como um instrumento que defende os adolescentes no sentido de 
negligenciar sua responsabilidade  perante seus atos. 

Devem ser assegurados de fato, principalmente pelo Estado, 
aos professores e gestores escolares espaços de formação, debate e 
diálogo em que estejam em pauta temas relacionados com a política 
de garantia do direito da criança e do adolescente, para que esses 
possam estar junto às suas comunidades escolares, colocando o tema 
em pauta de forma coerente, crítica e participativa. 

Freire (1997) faz uma reflexão sobre a necessidade do rigor 
metódico e intelectual que o educador deve desenvolver em si próprio 
como pesquisador, sujeito curioso, que busca o saber e o assimila de 
uma forma crítica, não ingênua, com questionamentos relevantes, e 
orienta seus educandos a seguirem também essa linha metodológica 
de estudar e entender o mundo, relacionando os conhecimentos 
adquiridos com a realidade de sua vida, sua cidade, seu meio social. 
Afirma que "não há ensino sem pesquisa nem pesquisa sem ensino" 
(p. 32). 

Conhecer a rede social local constitui-se como o terceiro passo. 
A escola deve ter conhecimento de todos os equipamentos seja 
governamentais ou não-governamentais que trabalhem direta ou 
indiretamente na promoção e defesa dos direitos das crianças e dos 
adolescentes. A família, a escola, as entidades e associações 
organizadas da sociedade civil, os órgãos governamentais, o 
Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os conselhos 
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articulados entre si formam o Sistema de Garantia dos Direitos das 
Crianças e dos Adolescentes – SGDCA.   

Conhecer os equipamentos vai além de saber que estes existem 
e onde estão localizados; implica em, primeiro, saber qual é a função 
de cada equipamento no sistema; segundo, em que momento eles 
devem ser acionados e terceiro, como acioná-los. Os adolescentes que 
estão sob medida sócio-educativa, seja de LA ou PSC, também são 
acompanhados pelos seus respectivos programas sociais nos quais a 
equipe técnica tem o dever de enviar periodicamente relatórios 
técnicos para o Judiciário sobre o andamento do cumprimento da 
medida, ponderando as questões relacionadas com a subjetividade 
deste adolescente com as questões educacionais.  

Para Rizzini (2007, p.122 e 123) as redes se configuram como 
“um espaço onde novas representações e ações emergem, exigindo de 
seus integrantes conhecimentos de processos e  informações pontuais 
próprios à nova dinâmica de transformação da realidade social” 

Diante disso, o estabelecimento do diálogo entre a escola e os 
programas é fundamental para o sucesso da medida aplicada, já que as 
diferentes contribuições ampliam  as possibilidades e apontam novos 
caminhos para o rompimento com a prática infracional e, 
principalmente, porque na maior parte do dia o adolescente está na 
escola que é,  frequentemente, a primeira instituição a identificar 
algum tipo de violação de direitos das crianças e dos adolescentes ou 
mesmo o cometimento de atos infracionais. 

Neste contexto, é importante que a escola construa ou 
sistematize junto e com os Programas de PSC e LA como serão os 
protocolos através dos quais serão estabelecidos o diálogo, os 
encaminhamentos e relatórios quando necessários, as reuniões e 
estudos de casos. 

A construção de um “mapeamento social” é uma ferramenta 
metodológica proposta por Volpi (2005)5, pela qual toda comunidade 
escolar sistematiza um geo-referenciamento, identificando quais são 
os serviços existentes no seu território ou mesmo no município, suas 
limitações e oportunidades acessíveis, sobretudo, para os adolescentes. 
Uma comunidade que não dispõe de espaços de lazer, com ambientes 

                                                           
5
 Mario Volpi, formado em Filosofia e Mestre em Ciências Sociais. Já atuou como 

professor e hoje é oficial de Projetos do Unicef no Brasil. Metodologia utilizada pelo 
Rio de Janeiro com adolescentes, citada no Portal Promenino. 
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degradados, sujos, de difícil acesso, apresenta potencial para a prática 
infracional. 

A rede se estrutura ou articula à medida que seus atores se 
movem nesse sentido ou seja, não é algo que está pronto, implica 
necessariamente em iniciativas, debates, indignações, encontros, 
pesquisas e estudos. 

Costa (2004 p.06), em texto produzido para a Secretaria 
Especial de Direitos Humanos, acrescenta; 

A resposta da sociedade ao delito juvenil, com base na 
lei, não é um problema que deva ser pensado na lógica 
dos grandes números. Sua principal característica – 
antes da magnitude – é a complexidade. O número de 
adolescentes cumprindo medidas sócio-educativas em 
nosso país é relativamente reduzido quando comparado 
à criminalidade adulta. Suas repercussões sociais e a 
inoperância ou a atuação equivocada do Estado no seu 
enfrentamento, no entanto, têm levado a sociedade a 
uma percepção distorcida de sua real magnitude. 

 Um caminho possível inicia-se na elaboração de diagnósticos, 
ferramenta de planejamento e avaliação, que devem permitir: a) 
comparar os problemas identificados com os serviços oferecidos pela 
rede em cada território; b) levantar deficiências e lacunas da rede 
frente à realidade apresentada; c) fixar questões que devam ser 
prioritariamente enfrentadas. Com efeito, são justamente estes três 
pontos que determinam um planejamento coletivo. É com base neles 
que se tornará possível propor ações concretas, critérios de prioridades 
absolutas que deverão ser construídas coletivamente e contempladas 
no Projeto Político Pedagógico das escolas. 

Segundo o Sistema Nacional de Atendimento Sócio-educativo: 

O adolescente deve ser alvo de um conjunto de ações 
sócio-educativas que contribua na sua formação, de 
modo que venha a ser um cidadão autônomo e 
solidário, capaz de se relacionar melhor consigo 
mesmo, com os outros e com tudo que integra a sua 
circunstância e sem reincidir na prática de atos 
infracionais. Ele deve desenvolver a capacidade de 
tomar decisões fundamentadas, com critérios para 
avaliar situações relacionadas ao interesse próprio e ao 
bem comum, aprendendo com a experiência acumulada 
individual e social, potencializando sua competência 
pessoal, relacional, cognitiva e produtiva. (SINASE, 
2006, pg. 46). 
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 Diante deste contexto, a relação entre escola-família-
comunidade é interdependente com co-responsabilidades entres os 
atores. Os direitos e deveres dos adolescentes devem ser traduzidos no 
cotidiano escolar e na convivência comunitária. É um grande desafio 
que se apresenta a toda comunidade escolar, principalmente à escola. 
As boas experiências pelo Brasil apontam para um desejo enorme de 
querer mudar, de transformar, pois  “[...] o país que não desenvolve as 
novas gerações, isto é, que não propicia à sua população de crianças e 
jovens uma formação adequada, está cassando o próprio futuro. 
(SAVIANI, 2003, p.52). 
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