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RESUMO 

 
Neste trabalho de Conclusão de Curso investiga-se a temática do cumprimento de medida 

socioeducativa em Liberdade Assistida (LA), com foco nos processos de escolarização de 

adolescentes que se encontram nessa situação. Busca-se compreender o sentido educativo dessa 

medida e o papel da escola como instituição socializadora. Parte-se da hipótese que o fracasso 

e evasão de alunos não ocorre somente por parte do desinteresse dos adolescentes envolvidos, 

mas sim por falhas reproduzidas e encontradas na instituição escolar, produzidas por diferentes 

sujeitos envolvidos no processo de escolarização dos adolescentes. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica, com o objetivo de pesquisar estudos que investigaram os processos de 

escolarização de adolescentes em cumprimento de medida de LA, a fim verificar as 

características dessa produção e compreender, por meio da análise dos resultados dos estudos, 

de que forma tem se concretizado esses processos de escolarização. No que se refere à 

metodologia, partiu-se de uma busca no Banco de Teses da Capes, a partir do descritor 

“Liberdade Assistida”, abrangendo os estudos defendidos no período de 2005 a 2016 na área 

de concentração Educação, perfazendo um total dez pesquisas (nove dissertações de mestrado 

e uma tese de doutorado). A leitura dos trabalhos permitiu evidenciar que o processo de 

escolarização dos adolescentes em conflito com a lei, apesar de previsto na aplicação da medida 

de Liberdade Assistida, nem sempre se efetiva, o que se dá por diversos fatores, como a recusa 

em aceitar esses adolescentes na escola por parte da equipe gestora, a estigmatização e a perda 

de identidade que os adolescentes sofrem por estarem na condição de infrator, a exclusão 

quando inseridos no espaço escolar, resultando em fracasso e evasão. Em relação aos resultados 

obtidos a respeito dos educadores, compreendeu-se a necessidade de conscientização da função 

social da escola no contexto das medidas socioeducativas e de uma formação continuada e 

específica no atendimento socioeducativo amparado pelo Estatuto da Criança e Adolescente 

(ECA). 

Palavras chaves: Escolarização. Adolescente em conflito com a Lei. Medidas Socioeducativas 

e Liberdade Assistida. 



 

ABSTRACT 

 
Introduction: This final paper approaches the social and educational measures in Assisted 

Freedom (Liberdade Assistida — LA) focusing on the schooling processes of adolescents in 

this situation. It seeks to understand the educational meaning of this measure and the role of the 

school as a socializing institution. This paper starts from the hypothesis that the failure and 

dropout of students does not occur only due to the lack of interest of these adolescents, but also 

due to faults reproduced and found in the school institution, produced by different subjects 

affected in the adolescents' schooling process. For these reasons, a bibliographic research was 

carried out, with the objective of researching studies that investigate the schooling processes of 

adolescents in LA measures, in order to verify the characteristics of this production and finally, 

throughout the analysis of the results of the studies, understand in what form these schooling 

processes have been taking place. About the methodology, a research was made at the CAPES’ 

Bank of Theses using the descriptor “Assisted Freedom”, reaching the studies defended in the 

period from 2005 to 2016 in the Educational concentration area, using a total of ten surveys 

(nine master's dissertations and a doctoral thesis). The reading of the general papers shows that 

the schooling process of adolescents in conflict with the law, although enforced in the LA 

measures, is not always effective, which is due to several factors, such as the refusal to accept 

these adolescents at school by the management team, the stigmatization and loss of identity that 

adolescents express because they are in the condition of being an offender and exclusion when 

they are inserted in the school space, resulting in failure and evasion. Regarding the results 

obtained about the educators, it is possible to point out the need to raise awareness of the social 

role of the school in the context of social and educational measures and the importance of the 

continuous and specific training in social and educational assistance supported by the Statute 

of Children and Adolescents (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA). 

Keywords: Schooling, Adolescent in conflict with the Law, Social and educational measures, 

Assisted Freedom. 
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Introdução 

Esta pesquisa de Conclusão de Curso tem como foco os modos em que se dá a 

escolarização de adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medidas 

socioeducativas, considerando que elas são apresentadas com o intuito de ressocialização e 

caráter pedagógico. 

Em especial, daremos ênfase à Liberdade Assistida, de acordo com o ordenamento legal 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990) e Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE) (BRASIL,2012), a partir de constatação de estudos 

como o de Escanuela (2009), nos quais os autores evidenciam que esta escolarização é marcada 

por fatores como: exclusão, evasão, fracasso, descontinuidade e descumprimento no âmbito dos 

regimes apresentados na instituição escolar. 

O interesse pela investigação e elaboração deste projeto de pesquisa se deu pela própria 

experiência vivenciada por meio de um trabalho voluntário com adolescentes em situação de 

risco e em conflito com a lei. Nesse período pude perceber a carência no processo de 

escolarização e ressocialização dos mesmos. Num segundo momento, exercendo o cargo de 

Agente de Organização Escolar em diferentes escolas estaduais na cidade de Guarulhos, me 

deparei com adolescentes que, no cumprimento de medidas socioeducativas, eram 

estigmatizados pela exclusão, perdendo assim sua identidade e pertencimento levando-os ao 

enfrentamento de problemas tais como: indisciplina, insubmissão, evasão escolar e reingresso 

no tocante ao ato infracional. 

A partir do exposto, o que aqui se apresenta refere-se à pesquisa bibliográfica realizada 

no Banco de Teses da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), em teses e dissertações de autores que escreveram sobre a temática, a fim de 

compreender porque ocorre o fracasso e evasão desses alunos, partindo da hipótese que ocorre 

não em decorrência do desinteresse dos adolescentes envolvidos, mas sim falhas reproduzidas 

e encontradas na instituição escolar, produzidas por diferentes sujeitos envolvidos no processo 

de escolarização dos adolescentes em cumprimento destas medidas socioeducativas. 

Pesquisar este tema implica em fazer uma leitura do Estatuto da Criança e Adolescente 

(ECA) (BRASIL, 1990), Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre a proteção 

integral para a criança (até 12 anos) e adolescente (entre 12 e 18 anos), onde são delimitados 

tanto os direitos como as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente em conflito com a 

lei mediante ato infracional. Em seus artigos podemos destacar: 
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Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 

Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 

e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Art. 4° É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 1990). 

 
O ECA (BRASIL, 1990), em acordo com a Constituição Brasileira/88 (BRASIL, 1988) 

tem como base o direito à educação com acesso à escola pública e gratuita, igualdade e 

permanência na escola mesmo que sua idade não esteja compatível com a série, e destaca a 

necessidade de as crianças e adolescentes serem respeitados pelos educadores. Sua 

regulamentação tornou a criança e o adolescente sujeitos de direitos, abordando também a 

questão da educação formal voltada para aqueles que praticaram ato infracional estando ou não 

privados de liberdade, isto é, a garantia de uma educação de qualidade: 

 
Art. 54°.1 É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: ensino 

fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria; (BRASIL, 1990) 

 
De acordo com o ECA em relação às medidas socioeducativas podem se dar: 

 
 

Art. 112° Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 

poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
I - Advertência; 

II - Obrigação de reparar o dano; 

III -Prestação de Serviços à Comunidade; 

IV - Liberdade assistida; 
V - Inserção em regime de semiliberdade; 

VI - Internação em estabelecimento educacional; 

VII - qualquer uma das previstas no art. 101 a VI. (BRASIL,1990) 

SEÇÃO V 

Da Liberdade Assistida 

ART. 118° A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida 

mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. 

§ 1º A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual 

poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. 

§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, 

podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra 

medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. 

ART. 119° Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade 

competente, à realização dos seguintes encargos, entre outros: 
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I – Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes 

orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário 

de auxílio e assistência social; 

II – Supervisionar à frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, 

promovendo, inclusive, sua matrícula; 

III – Diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua 

inserção no mercado de trabalho; 

IV – Apresentar relatório do caso. (BRASIL,1990) 

 

Pode-se também citar o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), 

amparado na Lei 12594/2012 que o instituiu com a finalidade de regulamentar a execução de 

medidas destinadas a adolescentes que pratiquem ato infracional que, em relação às crianças 

(0-12 anos), as medidas são protetivas, isto é, proteger seus direitos de acordo com o Art. 101° 

do ECA. Quanto aos adolescentes (12-18 anos), as medidas são socioeducativas com caráter 

pedagógico no sentido de ressocialização: “O SINASE reafirma a diretriz do Estatuto sobre a 

natureza pedagógica da medida socioeducativa.” (BRASIL, 2012, pg.13). 

 
São as políticas sociais, em particular na área da Educação, que diminuem o 

envolvimento dos adolescentes com a violência. Por isso é fundamental 

reconhecer e reverter à discriminação e as violências (física, psicológica e 

institucional) a que são submetidos os adolescentes em toda a rede de 

atendimento, do sistema de justiça até às unidades de internação dos que 

cumprem medidas socioeducativas. (BRASIL, 2012, pg.15) 

O SINASE é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter 

jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde 

o processo de apuração de ato infracional até a execução de medida 

socioeducativa. Esse sistema nacional inclui os sistemas estaduais, distrital e 

municipais, bem como todas as políticas, planos, e programas específicos de 

atenção a esse público. (BRASIL, 2012, pg.22) 

 

 
Os objetivos do SINASE (BRASIL, 2012) são: 

1 – Responsabilização: conscientizar o adolescente quanto à reparação dos danos; 

2 – Integração Social do adolescente na garantia dos direitos individuais e sociais por 

meio do cumprimento de seu Plano Individual de Atendimento (PIA), escolarização, 

profissionalização e ressocialização; 

3 – Desaprovação da conduta infracional, conscientizar o adolescente do ato errado e 

ensiná-lo. 

Quanto à garantia das diretrizes de atendimento em relação à criança e adolescente 

apontadas nesse documento, destaca-se em especial a criação de condições possíveis para que 

aqueles que estejam em conflito com a lei deixem de ser considerados um problema para serem 
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compreendidos como sujeitos que possuem direitos e prioridades no âmbito social em nosso 

país. 

Aqui, investiga-se a escolarização em cumprimento de medida socioeducativa de LA. 

Sobre essa temática, segundo Bazon, Silva e Ferrari (2013), em seu artigo sobre as trajetórias 

escolares de adolescentes que estão em conflito com a lei, nota-se na pesquisa que ocorrem dois 

padrões de vivências escolares: um em que o período inicial é positivo e ao longo do processo 

torna-se negativo e outro em que se identifica que é negativo em todo o processo, isto é, desde 

o início. De acordo com Formiga (2020), os fatores de risco envolvidos nessa escolarização 

negativa ou positiva são: família, escola e seus agentes, grupo de pares, comunidade e residência 

(FORMIGA, 2010). 

Interessante notar a importância da escola em todo o processo do adolescente que 

comete o ato infracional. De acordo com o ECA: “Considera-se ato infracional a conduta 

descrita como crime ou contravenção penal.” (Art. 103) (BRASIL, 1990) 

Leblanc (1994 apud BAZON; SILVA; FERRARI, 2013), demonstra que na década dos 

anos 1990 as pesquisas empíricas mostram que duas variáveis eram constantes quando na 

prática do ato infracional: as variáveis escolares e as variáveis familiares, sendo que a primeira 

sempre estava acima. Quanto à sua escolarização, o adolescente apresentava fatores como: 

baixo desempenho, evasão e desinteresse. 

Já Oliveira e Assis (1999), apontam que a evasão escolar e analfabetismo são fatos 

evidentes no processo dos adolescentes que possuíam passagem pelo Sistema Judiciário 

Brasileiro. 

Na análise dos dados da Fundação Casa (antiga FEBEM), entre 1950 e 2002, Gazignato 

(2006), destaca que houve certo progresso no grau de escolaridade, mas ainda mostrava uma 

defasagem escolar acentuada. 

Segundo Liberati (2006), as medidas socioeducativas são manifestações do Estado 

respondendo ao ato infracional dos adolescentes menores de 18 anos, determinadas pela 

autoridade judiciária, tendo caráter punitivo. Por meio delas seu objetivo é fazer com que seja 

inibida a reincidência e, ainda, tem finalidade pedagógico-educativa. Sua natureza pode ser: 

- Jurídica impositiva: porque quando é aplicada independe da vontade do infrator; 

- Sancionatório: Em sua ação ou omissão o infrator deixa de cumprir a regra de 

convivência dirigida a todos; 

- Retributiva: É uma resposta do Estado à prática do ato infracional praticado. 
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Ao pesquisar a relação do adolescente em conflito com a lei e seu processo de 

escolarização durante o cumprimento da medida socioeducativa em Liberdade Assistida, 

evidenciada em estudos sobre a temática, parto de alguns questionamentos relacionados à 

Educação, já que essas medidas se caracterizam pelo seu caráter pedagógico. 

● Podemos afirmar que essas medidas têm caráter educativo? 

● Por que este caráter pedagógico está relacionado à frequência e aproveitamento 

escolar já que esses aspectos estão explícitos nas diretrizes do ECA como direito à Educação? 

● A escola como instituição socializadora tem o papel de impor limites? 

● Por que, segundo os estudos lidos, ocorre um preconceito e consequentemente 

exclusão em relação ao aluno no seu reingresso à escola no cumprimento da medida 

socioeducativa de Liberdade Assistida? 

● Falta formação e preparo do educador no tocante ao processo de ressocialização 

do adolescente? 

● Os objetivos da Liberdade Assistida são atingidos? 

● Qual a função da escola neste processo socioeducativo com adolescentes 

infratores? 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), no Art. 26 trata ao direito à 

Educação: 

 
Art. 26° 1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, 

pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 

obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como 

a instrução superior, está baseada no mérito. 

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

personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos 

e pelas liberdades fundamentais. 

A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as 

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

Unidas em prol da manutenção da paz. (BRASIL,1948) 

 

 
Entende-se que todo ser humano, isto é, mesmo aqueles que se encontram em condições 

de conflito com a lei, privados ou não de liberdade, têm direito à escolarização, entendendo tal 

educação como possibilidade de transformação social. Por que nos deparamos com a 

reprodução deste insucesso escolar na história dos adolescentes em Liberdade Assistida 

resultando no fracasso? 

Parte-se da hipótese que o fracasso e evasão de alunos em cumprimento de medida 

socioeducativa de Liberdade Assistida não ocorre somente por parte do desinteresse dos 



13  

adolescentes envolvidos, mas sim por falhas reproduzidas e encontradas na instituição escolar, 

produzidas por diferentes sujeitos envolvidos no processo de escolarização dos adolescentes 

A partir do exposto, a questão de pesquisa deste estudo é: Quais as características da 

produção acadêmica que investiga os processos de escolarização de jovens em cumprimento de 

Liberdade Assistida? O que essas pesquisas revelam sobre as formas como essa escolarização 

ocorre? 

O objetivo é pesquisar estudos que investigaram processos de escolarização de 

adolescentes em cumprimento de medida de Liberdade Assistida, a fim: 

● Verificar as características dessa produção como ano, instituição, autor, 

metodologia, temas específicos, objetivos. 

● Compreender, por meio da análise dos resultados dos estudos, de que forma tem 

se concretizado esses processos de escolarização 

No que se refere à metodologia, para a realização desta pesquisa, partiu-se de uma busca 

no Banco de Teses da Capes, a partir do descritor “Liberdade Assistida”, defendidas entre os 

anos de 2005 a 2016. Foram localizados 246 teses e dissertações. A fim de reduzir a amostra, 

foram selecionados apenas os defendidos na área de Concentração – Educação, chegando a 34 

pesquisas. Após uma leitura rápida dos resumos, foi possível constatar que dez desses estudos 

se referiam a pesquisas que investigam os processos de escolarização, compondo o corpus deste 

estudo. 

 
Quadro 1 – Dissertações e tese localizadas 

 

Autor Título do trabalho 

Alexandre Márcio 

Masella 

O adolescente em liberdade assistida e sua inserção na rede 

pública de ensino/SP (2008-209). 

Aline Fávaro Dias O jovem autor de ato infracional e a educação escolar: 

significados, desafios e caminhos para permanência na escola. 

Izabel Maria de Amorim A experiência de adolescentes autores de ato infracional em 

relação à escola. 

Jair Santana RAP e Escolaridade: um estudo de caso com afrodescendentes 

na condição de liberdade assistida em Sorocaba/SP. 

Lilian Soares Magalhães O que pensam educadores escolares a respeito de alunos 

oriundos da Fundação Casa. 
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Liliane Gonçalves 

Saraiva 

Medidas Sócio-Educativas e a escola: uma experiência de 

inclusão. 

Luziane de Assis Ruela 

Siqueira 

Adolescentes em “liberdade assistida”: narrativas de 

(re)encontros com a escola. 

Orestes Oliveira Netto Reabilitação Social e escolaridade: um estudo sobre a relação da 

escola e as medidas socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) 

e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). 

Paula de Castro 

Escanuela 

A escolarização do aluno infrator: um estudo em duas escolas 

com alunos/adolescentes inserido nas medidas socioeducativas 

de Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida. 

Rosângela Maria de 

Araújo Ferreira 

Inclusão escolar dos adolescentes em situação de liberdade 

assistida. 

Fonte: dados da autora 

Para a coleta dos dados nas teses e dissertações foi utilizado o seguinte protocolo de 

pesquisa: 

 
FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DOS RESUMOS 

 

Nome do (a) autor (a): 

Título do Trabalho: 

Tipo 

Ano 

Instituição 

Tema específico 

Local onde foi feita a pesquisa 

Procedimentos para a coleta de dados 

Problema de pesquisa 

Objetivos da pesquisa 

Resultados 

A pesquisa tem como fundamento para a metodologia a análise qualitativa. Segundo 

Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa apresenta algumas características tais como: sua 

fonte direta é o ambiente natural, o instrumento principal é o investigador, os dados são 

recolhidos de forma descritiva, isto é, uso de imagens ou palavras com uma visão de mundo 
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que parte do observador e do observado. Há um interesse pelo processo e questões relacionadas 

a ele. A interpretação dos dados pelo pesquisador é de suma importância, mas com atenção para 

os significados que são construídos pelos sujeitos sociais em relação ao fenômeno pesquisado, 

pois existe uma dinâmica interna na situação investigada. 

A pesquisa está organizada em três capítulos. No capítulo um, aborda a questão da 

criança e do adolescente como sujeitos de direitos, expondo um panorama histórico desde a 

questão da Doutrina da Situação Irregular tratada no antigo Código de Menores de 1927 até a 

Proteção Integral implementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Faz-se 

menção também ao ordenamento legal do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE). (BRASIL, 2012). 

Sobre o capítulo dois destaca-se que nele são tratados os temas da educação como direito 

e o da escolarização dos adolescentes em conflito com a lei no cumprimento das medidas 

socioeducativas em meio aberto, com recorte na medida de Liberdade Assistida com base e 

fundamentação teórica em autores que investigaram o tema. 

No capítulo três, discorre-se sobre a escola e os adolescentes em cumprimento de 

Liberdade Assistida a partir do que dizem as teses e dissertações investigadas neste estudo. 

Após a leitura, preenchimento e organização das fichas (objetivos, organização do trabalho, 

coleta de dados e resultados obtidos), apresenta-se a análise dos dados. Já nas considerações 

finais são retomados os objetivos da pesquisa, a fim de que se possa verificar as características 

dessa produção como ano, instituição, autor, metodologia, temas específicos, objetivos e 

compreender, por meio da análise dos resultados dos estudos, de que forma tem se concretizado 

esses processos de escolarização. 
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CAPÍTULO 1: A CRIANÇA E O ADOLESCENTE COMO SUJEITO DE 

DIREITOS 

Neste capítulo, é apresentada a discussão sobre a legislação que regulamenta os direitos 

da criança e do adolescente a partir da Doutrina de Situação Irregular até a implementação do 

Estatuto da Criança e Adolescente, isto é, quando são considerados sujeitos de direitos e em 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Apresenta-se também uma trajetória 

histórica em relação aos ordenamentos legais e a elaboração do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE) (BRASIL, 2012) para, em seguida, debater a educação 

como direito universal. 

1.1.O Direito da Criança e do Adolescente 

 

Neste item discute-se como se deu histórica e socialmente a compreensão dos direitos 

da criança e do adolescente no Brasil 

 

1.1.1 Da indiferença à proteção integral 

O estudo do Direito da Criança em Saraiva (2005), tem como foco um conjunto de 

direitos tanto fundamentais quanto humanos, determinando assim o estatuto jurídico da 

cidadania nas relações com o Estado e entre si. O processo de construção e elaboração dos 

direitos fundamentais e a maneira como se tratou constitucionalmente e historicamente nos 

desse assunto remete ao início, isto é, à sua concepção como instrumento de proteção da 

cidadania versus o Estado em sua forma onipotente. Já os direitos humanos, dentro deste 

contexto, têm sua constituição previamente como categoria que informa, legitima e reconhece 

os direitos fundamentais como categoria descritiva, dentro do ordenamento jurídico. 

Mendez (2000 apud SARAIVA, 2005), destaca a abordagem do direito da criança na 

normativa internacional do debate latino-americano analisando a responsabilidade penal dos 

menores de idade ou a responsabilidade juvenil no âmbito do Direito, destacando três etapas 

importantes: 

A primeira, de caráter penal indiferenciado: é a marca do tratamento dado pelo direito 

desde o seu surgimento nos códigos penais e de seu conteúdo retribucionista no período do 

século XIX a primeira década do século XX. Neste período, os menores de idade eram 

considerados da mesma maneira que os adultos em sua privação de liberdade, de maneira que 

havia somente uma diminuição de tempo, porém ocupavam o mesmo espaço de promiscuidade. 

A segunda, de caráter tutelar: Este momento tem sua origem nos Estados Unidos 

espalhando-se pelo mundo no início do século XX. Em 1919 a Legislação da Argentina é 

iniciada e adotada como modelo na América Latina. Com a situação dos menores sendo 
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alojados juntamente com maiores dentro das instituições, houve uma indignação moral de 

maneira que novas ideias foram surgindo por meio do Movimento dos Reformadores. Como 

ensina o autor em sua crítica: 

 
[...]separação de adultos e de menores foi a bandeira vitoriosa dos reformadores 

norte-americanos, em menor medida de seus seguidores europeus e até há muito 

pouco, muito mais uma expressão de desejo de seus emuladores latinos 

americanos. Neste último caso, onde ainda hoje a colocação de menores de 

idade na prisão de adultos persiste como um problema não pouco importante 

em muitas regiões. (SARAIVA,2005, p.19) 

 

 
A terceira, de caráter penal juvenil: Surge com a Convenção das Nações Unidas de 

Direitos da Criança, fazendo com que inicie um processo de responsabilidade juvenil, isto é, 

conceitos de separação, participação e responsabilidade. 

 

O conceito de separação refere-se aqui à clara e necessária distinção, para 

começar no plano normativo, dos problemas de natureza social daqueles 

conflitos com as leis penais. O conceito de participação (admiravelmente 

sintetizado no art.12 da Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança) 

refere-se ao direito da criança formar uma opinião e expressá-la livremente 

em forma progressiva, de acordo com seu grau de maturidade. Porém o caráter 

progressivo do conceito de participação contém e exige o conceito de 

responsabilidade, que a partir de determinado momento de maturidade se 

converte não somente em responsabilidade social, mas ao contrário, além 

disso e progressivamente, numa responsabilidade de tipo especificamente 

penal, tal como estabelecem os Arts. 37 e 40 da Convenção das Nações Unidas 

de Direitos da Criança. (SARAIVA, 2005, p.19 - 22). 

 
Interessante que nesta etapa o Brasil se destaca como pioneiro na América Latina, no 

sentido de estabelecer uma ruptura no modelo de caráter penal indiferenciado e modelo tutelar, 

por meio da instituição do Estatuto da Criança e Adolescente – Lei 8.069/90(ECA) 

(BRASIL,1990), promovendo assim uma metamorfose no Direito da Criança no país. A criança 

vista até então como menor torna-se cidadão de sujeitos e direitos. Esta condição de pessoa em 

peculiar situação de desenvolvimento foi conquistada no âmbito do ordenamento jurídico 

nacional por meio de muitas lutas, conquistas e debates no cenário brasileiro. Neste contexto 

dos anos 90, muitas pesquisas são produzidas em relação à situação do adolescente em conflito 

com a lei e sua imputabilidade penal. O objetivo então é compreender a trajetória histórica dos 

sistemas e marcos adotados no ordenamento jurídico em relação à criança e adolescente em 

diferentes épocas e contextos brasileiros. 
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1.1.2 Panorama Histórico 

 
 

No início do século XIX o moderno direito civil era marcado pelo Código Napoleônico 

(1804), inspirando depois de cem anos o Código Civil Brasileiro (Lei 3,071/1916) e substituído 

pelo novo Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002). Comparando estes ordenamentos, no que 

tange à responsabilidade civil pelos atos praticados por menores não havia diferença entre uma 

criança e o cachorro, isto é, quem exercia a responsabilidade civil por ela era seu dono (poder 

familiar), ponto de vista reproduzido até os dias atuais. A legislação vigente no Brasil, para a 

imputabilidade penal civil era a partir dos sete anos, podendo fazer uso da redução da pena e 

isentando-lhe dá pena de morte. O sistema de jovem adulto aparecia entre dezessete e vinte e 

um anos, com possibilidade de pena de morte ou diminuição dela. No que diz respeito a 

imputabilidade plena, era aplicada aos maiores de vinte e um anos, podendo assim chegar à 

morte por certos delitos. (SARAIVA,2005) 

Outro marco no período da Proclamação da Independência (1822), foi o primeiro 

Código Penal Brasileiro (1830). Com ele a imputabilidade penal plena passa a ser aos 14 anos, 

respondendo assim criminalmente e recolhido às casas de correção dentro do prazo estabelecido 

pelo juiz. Este código também previa um sistema biopsicológico que se baseava no sistema de 

discernimento, isto é, que indagava a consciência de quem praticava uma conduta criminosa e 

punia crianças entre sete e quatorze anos. (SARAIVA,2005) 

Uma das lutas pelo Direito da Infância juntamente com a luta do movimento 

abolicionista, foi a inclusão da Lei do Ventre Livre (Lei 2.040/1871). A mesma se constitui um 

avanço na época e também uma perversidade pois dá origem a duas categorias: de escravo até 

21 anos e de abandonado para ser livre nas instituições de acolhimento, época em que houve no 

Brasil às primeiras instituições públicas de abrigamento e atendimento à criança em situação de 

abandono sendo monopolizada pela Igreja Católica. (SARAIVA,2005) 

Em meados de 1889 ocorre a Proclamação da República e concomitantemente ocorre a 

promulgação do Código penal dos Estados Unidos do Brasil (Decreto 847/1890), a 

imputabilidade absoluta passa a ser aos menores de nove anos, e para os maiores de nove e 

menores que quinze era adotado uma análise criteriosa do discernimento, sendo afirmada ou 

não sua responsabilidade criminal. Mesmo assim pode-se notar um avanço já que no início do 

século a imputabilidade penal era fixada aos sete anos. Ainda neste tempo os pais eram vistos 

como donos dos filhos, educando-os como queriam e consequentemente os castigos físicos 

vistos como método educativo, eram utilizados por alguns. Por meio da Sociedade Protetora 
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dos Animais de Nova Iorque, houve intervenção, já que não havia uma entidade que estivesse 

preocupada com os direitos da criança. (SARAIVA,2005) 

De acordo com Saraiva (2005), estabelece-se então uma nova era do direito. No início 

do século XIX a criança que era vista como uma coisa passa a ter uma condição de objeto de 

proteção do Estado. Surgia então o Direito de Menores e o primeiro Tribunal de Menores no 

mundo em Illinois, EUA,1889. 

No contexto da experiência americana e toda sua influência, em várias partes do mundo 

iniciou-se um movimento de adesão à criação de Tribunais de Menores, e no Brasil foi criado 

em 1923 pelo Decreto federal 16.273 na cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal da 

época. Dois importantes eventos fizeram parte deste contexto: o Congresso Internacional de 

menores, em 1911 na cidade de Paris; e a Declaração de Gênova de Direitos da Criança, em 

1924. Este último foi adotado pela Liga das Nações Unidas e se constitui na linha da Doutrina 

da Situação Irregular, sendo um importante instrumento no reconhecimento no âmbito do 

Direito da Criança. (SARAIVA,2005). 

Como afirma Saraiva (2005), foi sendo construída a Doutrina do Direito do Menor ou 

Doutrina da Situação Irregular, destacando dois conceitos interligados: carência e delinquência, 

fazendo com que esta nova visão resultasse na criminalização da pobreza como um outro mal 

em destaque. Com o advento dos grandes centros urbanos e consequentemente um aglomerado 

maior de pessoas, surge a preocupação com a população de delinquência juvenil, isto é, menores 

infratores e abandonados, que crescia sem que houvesse distinção entre eles. 

 
Na linha deste caráter tutelar da norma, a nova ordem acabava por distinguir 

às crianças bem-nascidas daquelas excluídas, estabelecendo uma identificação 

entre infância socialmente desvalida e a infância delinquente, criando uma 

nova categoria jurídica: os menores. (SARAIVA,2005, p. 39). 

 
 

Para Saraiva (2005), no período entre 1921 e 1927, no Brasil aconteceram relevantes 

inovações na ordem jurídica: 1) A criação da Lei 4,242/21: abandonava o sistema 

biopsicológico que estava vigente desde o Código penal da República/1890; 2) O Decreto nº 

22,213/22, conhecido como Consolidação das Leis Penais, afirmando que menores de 14 anos 

não era considerado criminosos; 3) O Decreto nº 16.272/23, que propiciou a criação das 

primeiras normas de Assistência Social e que tinha como foco a proteção dos menores 

abandonados e delinquentes; 4) O Decreto nº 17.943-A/27, que estabelecia o Código de 

Menores ou Código Mello Mattos: 



20  

Quando com idade maior de 14 anos e inferior a 18 anos, submeter-se-ia o 

menor abandonado ou delinquente ao regime estabelecido neste Código, 

explicitando situações de incidência da norma, que cinquenta anos depois 

seriam praticamente reproduzidas no Art. 2° do Código de Menores de 1979. 

(SARAIVA,2005, p.40). 
 

Diante do exposto, destaca-se que o artigo referido do Código de Menores caracteriza 

esta população como menor abandonado ou delinquente, aspecto que se manteve no Código de 

menores de 1979 (BRASIL,1979). 

 

Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o 

menor I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução 

obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: a) falta, ação ou omissão 

dos pais ou responsável; b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável 

para provê-las; Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos 

pelos pais ou responsável; III - em perigo moral, devido a: a) encontrar-se, de 

modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes; b) exploração em 

atividade contrária aos bons costumes; IV - privado de representação ou 

assistência legal, pela falta eventual dos pais ou responsável; V - Com desvio 

de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária; VI - 

autor de infração penal. Parágrafo único. Entende-se por responsável aquele 

que, não sendo pai ou mãe, exerce, a qualquer título, vigilância, direção ou 

educação de menor, ou voluntariamente o traz em seu poder ou companhia, 

independentemente de ato judicial. (BRASIL, 1979). 

 

1.1.3 O Código De Menores – 1927 

 

O Código de Menores, conhecido também por Código Mello Mattos e idealizado pelo 

Juiz José Cândido de Albuquerque Mello Mattos, que foi o primeiro juiz de menores do Brasil 

exercendo o cargo na capital federal, situada na cidade do Rio de Janeiro. O nome do Código 

faz homenagem ao seu criador e possuía 231 artigos distribuídos em duas partes: Parte Geral e 

Parte Especial, elaborados para o atendimento do menor abandonado ou delinquente, 

exclusivamente para controle social e para manter a ordem desta população. Vale ressaltar que 

às crianças que tinham família não eram vistos como objetos do Direito, e sim aquelas que o 

Código de Menores cita em seus artigos: pobres, delinquentes e abandonados. Por sua vez estes 

eram tidos em situação irregular e esta Lei seria um reflexo de um tratamento diferenciado 

fazendo com que não fosse mais comparado no mesmo nível do adulto. (ZANELLA; 

LARA,2015) 

Esta visão conservadora do código, oriunda de movimentos históricos e políticos e 

influenciada por organizações internacionais, fez com que a sociedade sentisse medo e ameaça 

diante desta população em situação irregular, ficando assim tutelados pela legislação brasileira. 

É claro que houve mudanças decorrentes na elaboração dos artigos do código quanto ao 
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atendimento e assistência ao menor dentro do contexto histórico da época, visto que o Código 

de Menores avançou no âmbito da imputabilidade penal e proteção: 

 
• Vetou a prisão comum para o menor; 

• A responsabilidade criminal estabeleceu-se em maiores de quatorze anos; 

• O dito menor delinquente com idade inferior a quatorze anos não seria submetido a 

processo penal de espécie alguma; 

• Fim do sistema da Roda dos Expostos; 

• Proibição do trabalho infantil aos menores de doze ano e aos menores de quatorze sem 

concluir o antigo primário. 

 
De acordo com Zanella e Lara (2015), cabe ressaltar que neste código, no capítulo VIII, 

já havia na lei a existência do cumprimento da medida Liberdade Vigiada e suas condições para 

aplicação. Neste caso, a tutela do menor poderia ser dos pais, responsáveis, tutor ou deixado 

aos cuidados de uma instituição e sob vigilância do juiz. O próprio juiz era quem designava de 

que maneira iria ocorrer a indenização, reparação ou restituição de danos causados pelos 

menores, de maneira que a situação econômica dos pais ou responsáveis era analisada. 

Neste âmbito, esta medida não poderia exceder a um ano e o menor estava condicionado 

a comparecer perante o juiz sempre que solicitado, porém, ela também era aplicada em 

diferentes condições e situações de menores abandonados conforme o juiz determinasse. 

Ainda segundo os autores (ZANELLA; LARA,2015), em 1940 foi promulgado o 

Código Penal, ainda na linha tutelar vigente. O tema principal era a responsabilidade juvenil na 

condição de imaturidade do menor (menores de 18 anos), declarando que os adolescentes 

estavam fora do direito penal, por sua vez submetidos apenas à pedagogia corretiva da 

legislação especial. Essa legislação tinha como objeto principal os delinquentes e os 

abandonados. 

Ainda na era do Governo Vargas, criou-se o Serviço de Assistência aos Menores (SAM), 

que se assemelhava ao sistema penitenciário, porém, voltado à população de menor idade. Este 

sistema era baseado na correção-repressão, composto de reformatórios e casas de correção 

funcionando como internatos, para aqueles que praticam ato infracional penal. O SAM tornava- 

se embrião para as futuras Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM) e 

Fundações Estaduais de Bem-Estar do Menor (FEBEM). 
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Um novo documento que se confirmava em prol de uma nova concepção jurídica de 

infância no Brasil foi a Declaração dos Direitos da Criança adotada pela Assembleia das Nações 

Unidas em 1959, evoluindo no final dos anos oitenta para que fosse formulada a Doutrina de 

Proteção Integral. Dentro deste processo, a criança passava de objeto da norma para sujeito de 

direitos e obrigações inerentes a sua condição peculiar de desenvolvimento. (SARAIVA,2005) 

Em 1964, instala-se o período chamado de Ditadura Militar. Neste contexto é estabelecida 

a Política Nacional de Bem-Estar do Menor, sob Lei 4.513/64(BRASIL,1964), fundamentada 

na gestão centralizadora e vertical com padrões uniformes quanto ao atendimento. A 

Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor (FUNABEM) passa a ser órgão gestor nacional 

e as Fundações Estaduais de Bem-Estar do Menor (FEBEM), serão os órgãos executores 

estaduais. A nova ordem legislativa, era movida pela Doutrina de Situação Irregular com foco 

nas crianças e nos jovens considerados menores e em estado de vulnerabilidade e 

incapacidade dos pais quanto a criação, sendo assim, esses menores eram designados como 

objeto potencial de intervenção do Juizado de Menores. Diante deste fato, a ideia de 

criminalização da pobreza era difundida e baseada ainda no Congresso de Paris, fazendo com 

que resultasse na criação de um novo Código de Menores em 1979. (BRASIL,1979) 

 
 

1.2.O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O SINASE 

 

Neste item do trabalho são apresentados o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) (BRASIL,2012), legislação 

importante no que se refere à proteção da criança e do adolescente, e ao tratamento dado ao 

adolescente autor de ato infracional. 

 

 

1.2.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

 

 
Diante das reflexões acerca do Código de Menores, podemos entender que ocorreram 

várias mudanças durante o processo de elaboração e implementação do Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA). Vale lembrar que na Convenção Internacional sobre os Direitos da 

Criança, que foi adotada pela Assembleia Geral da ONU (1989), trazia referência quanto ao 

estabelecimento dos princípios da doutrina da proteção integral, contida futuramente no ECA 

(BRASIL,1990) e documentos legais que se tratavam de adolescentes no Brasil. 
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O documento é um ordenamento jurídico federal que dispõe de 267 artigos, distribuídos 

em duas grandes partes: Geral (princípios norteadores e alcance dos direitos elencados por ela) 

e especial (estrutura e política de atendimento em situações de violação e medidas de proteção 

e socioeducativa). Ele institui uma nova reorganização em que está tudo articulado, isto é, 

estabelece o princípio da prioridade absoluta (Art. 4°) que a própria Constituição Federal 

(BRASIL,1988) já defendia no Art. 227°. 

O ECA (BRASIL,1990) é uma lei que inovou em diversos aspectos e foi um dos maiores 

avanços no que diz respeito à conquista de direitos para crianças e adolescentes no Brasil. Trata 

de questões no âmbito das políticas de atendimento tanto protetivas quanto socioeducativas. 

A Lei 8.069 entra em vigor no ano de 1990, estabelecendo assim a proteção integral 

para este grupo infanto-juvenil da população brasileira (Art.1º), independente de cor, raça, 

religião, gênero ou classe social, e compreende sua importante condição peculiar em 

desenvolvimento entre 12 e 18 anos (Art.6º). Os menores, como eram mencionados no antigo 

código (BRASIL,1979), passaram a ser tratados no ECA em seu Art. 4° como crianças e 

adolescentes, isto é, sujeitos de direitos, deveres e também seres históricos, assegurando à 

família e Estado o dever de efetivá-los. O documento é articulado e orquestrado pela Doutrina 

da Proteção Integral: 

 
A adoção da Doutrina da Proteção Integral, promovendo o então “menor”, 

mero objeto do processo, para uma nova categoria jurídica, passando-o à 

condição de sujeito do processo, conceituando criança e adolescente em seu 

artigo segundo, estabeleceu uma relação de direito e dever, observada a 

condição especial de pessoa em desenvolvimento, reconhecida ao adolescente. 

(SARAIVA,2005, p.90) 

 
A Doutrina da Proteção Integral, conforme o ECA (BRASIL,1990), representada pelo 

Art. 3, abrange a garantia dos direitos da criança e adolescentes no âmbito da sobrevivência, 

desenvolvimento pessoal e social, integridade física, psicológica e moral, tendo como base 

diversos princípios, dentre os quais destacamos: 

Do Princípio da prevalência dos direitos do menor (Art. 6º), isto é, sua 

condição peculiar de desenvolvimento; 

Do Princípio do atendimento integral (Art, 4º e 7º); 

Do Princípio da indisponibilidade dos direitos (Art. 27°), isto é, não perdem 

os direitos. 

Do Princípio da prevenção geral ligado à Educação (Art.54°), a partir dela a 

criança se desenvolve e interage; 

Do Princípio da prevenção especial (Arts. 74° a 85°); 
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Do Princípio da proteção estatal (Art. 101°): medidas protetivas diferentes de 

medidas socioeducativas, isto é, Criança - medidas protetivas e Adolescentes 

- medidas socioeducativas. (BRASIL, 1990) 

 
Conforme Saraiva (2005), o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) foi norteado pela 

ideologia incorporada no texto da Constituição. Ele cita que na América Latina, o Brasil foi o 

primeiro país na adequação da legislação nacional aos termos da Convenção das Nações Unidas 

de Direito da Criança, que resultou no ECA. 

Para o autor, o documento está baseado no princípio de que todas as crianças e 

adolescentes podem desfrutar dos direitos e deveres sem que haja distinção e esteja em 

concordância com sua situação peculiar de desenvolvimento, rompendo, assim, com a ideologia 

de uma justiça para os pobres e com a doutrina da situação irregular existente no Juizado de 

Menores, causando indiferença e desigualdade social. É possível também que o ECA (BRASIL, 

1990), tenha trazido alguns indícios da velha doutrina menorista, que não reconhecia no menor 

a condição de sujeito. 

Esta nova ordem, que resulta na implementação do ECA, está estruturada em três 

grandes sistemas de garantias que se relacionam entre si, e são destinados ao público infanto- 

juvenil (SARAIVA,2005). 

• o Sistema Primário: são as políticas de atendimento universal direcionadas às crianças 

e adolescentes (Arts.4º, 85º, 87º). 

• o Sistema Secundário: são as medidas de proteção em situação de risco pessoal ou 

social, para aqueles que não são autores de atos infracionais, salvo alguns casos (Art. 

112°, VI). Esta natureza preventiva e protetiva tem como foco alcançar às crianças e 

adolescentes enquanto vítimas da violação dos direitos fundamentais. 

• o Sistema Terciário: ocupa-se das medidas socioeducativas, que são aplicadas em 

adolescentes que estão em conflito com a Lei e autores de atos infracionais. (Arts,103º 

e 112º). 

 
Este tríplice sistema em que se baseia Saraiva (2005), interage entre si, de maneira que 

quando a criança escapa do sistema primário de prevenção, é acionado o Conselho Tutelar como 

agente operador do sistema secundário. Já o adolescente que se encontra em conflito com a Lei 

e está em prática do ato infracional, é acionado o sistema de Justiça que executa as medidas 

socioeducativas. 
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O acionamento desses sistemas faz-se integrado, interessando ao sistema 

terciário de prevenção o adolescente na condição de vitimizador. Enquanto 

vítima, seja da exclusão social, seja dá negligência familiar, etc., faz-se sujeito 

de medida de proteção (do sistema secundário de prevenção, de nítido caráter, 

preventivo à delinquência) (SARAIVA,2005, p.77) 

 
Interessante como o autor, esclarece que esta Doutrina do Direito Penal Mínimo 

reconhece uma necessidade de prisão em determinadas situações, criando penas alternativas e 

privando de liberdade aqueles que representam um risco social efetivo. Sendo assim a prisão 

acaba sendo uma necessidade de retribuição e educação por parte do Estado para aqueles que 

transgridem suas regras. 

Não se pode ignorar que o Estatuto da Criança e Adolescente instituiu no país 

um sistema que pode ser definido como de Direito Penal Juvenil. Estabelece 

um mecanismo de sancionamento, de caráter pedagógico em sua concepção e 

conteúdo, mas evidentemente retributivo em sua forma, articulado sob o 

fundamento do garantismo penal e de todos os princípios norteadores do 

sistema penal enquanto instrumento de cidadania, fundado nos princípios do 

Direito Penal Mínimo. (SARAIVA,2005, p.85) 

 
Ainda, o autor esclarece que: 

 
No momento em que o ECA-Estatuto da Criança e do Adolescente(Lei 

8.069/90) - conceitua ato infracional como sendo a conduta criminosa ou 

contravencional, está a reconhecer aos adolescentes em conflito com a lei 

(corolário do texto da Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança) o 

reconhecimento das causas extintivas da punibilidade, sejam elas de caráter 

material ou formal, onde se exclui a prescrição, seja da pretensão 

socioeducativa (deduzida pelo Ministério Público na Representação) seja da 

pretensão executória da Medida imposta (decorrente da Sentença). 

(SARAIVA,2005, p.99) 

 

 
Conforme Leal e Carmo (2014 apud BISINOTO, 2014), de acordo com o ECA 

(BRASIL,1990), ato infracional é uma conduta descrita como crime ou contravenção penal, 

sendo que os menores de dezoito anos são inimputáveis, porém estão sujeitos às normas 

contidas nele, em sua parte especial, de maneira que são responsabilizados de três formas 

distintas: 

 
1 - Às crianças que cometem atos infracionais serão aplicadas medidas 

protetivas; 

2 - Aos adolescentes que cometem atos infracionais serão aplicadas medidas 

socioeducativas; 



26  

3 - Quando o adolescente completar dezoito anos durante o cumprimento da 

medida socioeducativa de internação, sua medida será prolongada até os 21 anos de 

acordo com sentença expedida por autoridade judicial competente. 

Segundo as autoras, essas medidas têm em si natureza jurídica impositiva, coercitiva, 

sancionatória e retributiva com o objetivo de impedir a reincidência do adolescente, sendo sua 

intenção pedagógica e educativa. 

 
Dizemos que a medida é impositiva pelo fato de que é imposta coercitivamente 

ao adolescente, interferindo na sua liberdade individual; é sancionatória pois 

responsabilizar judicialmente os adolescentes, estabelecendo restrições legais; 

dizemos que é retributiva pelo fato de sua finalidade é restabelecer a ordem 

violada; e, muito especialmente, a medida socioeducativa tem finalidade 

preponderantemente pedagógica, ou seja, tem uma função eminentemente 

ressocializadora, uma vez que sua execução está condicionada ao 

desenvolvimento de ações educativas visando à formação da cidadania, 

possibilitando que os adolescentes redirecionem seus projetos de vida. (LEAL; 

CARMO,2014, p.189) 

 

Como notamos no artigo 112° do ECA (BRASIL,1990), o mesmo estabelece que 

quando um adolescente (entre 12 e 18 anos) comete o ato infracional, são aplicadas medidas 

socioeducativas, isto é, cabe ao Estado e autoridade judiciária competente efetivá-las. 

Art. 112° Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 

poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 

I - Advertência; 

II - Obrigação de reparar o dano; 

III - Prestação de Serviços à Comunidade; 

IV – Liberdade Assistida; 
V - Inserção em regime de semiliberdade; 

VI - Internação em estabelecimento educacional; 

VII - qualquer uma das previstas no art. 101° a VI. (BRASIL,1990) 

 

O documento legal, prevê no Art. 112° seis diferentes tipos de medidas socioeducativas, 

sendo que a medida de Liberdade Assistida, prevista no Art. 118° e 119°, pelo qual faremos um 

recorte especial nesta pesquisa, é aplicada quando o adolescente pratica algum ato infracional de 

menor gravidade. Dentre as medidas socioeducativas, a Liberdade Assistida pode ser considerada 

uma medida em meio aberto, em que o adolescente necessitará de acompanhamento, auxílio e 

orientação. A medida tem como foco e objetivo estimular o convívio familiar, supervisionar e 

acompanhar a vida escolar e profissional, promovendo assim sua integração social. 

SEÇÃO V 

Da Liberdade Assistida 
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Art. 118°. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida 

mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. 

§ 1º A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual 

poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. 

§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, 

podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra 

medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. 

Art. 119°. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade 

competente, à realização dos seguintes encargos, entre outros: 

I – Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes 

orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário 

de auxílio e assistência social; 

II – Supervisionar à frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, 

promovendo, inclusive, sua matrícula; 

III – Diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua 

inserção no mercado de trabalho; 

IV – Apresentar relatório do caso. (BRASIL,1990) 

 

Conforme Leal e Carmo (2014, apud BISINOTO, 2014), é importante ressaltar que mesmo 

na aplicação desta medida, o adolescente tem garantido e assegurado seus direitos fundamentais 

(saúde, educação, lazer, dignidade etc.), não esquecendo-se de que esse adolescente tem a condição 

de sujeito de direitos. 

Saraiva (2005), aborda a questão da medida socioeducativa no que diz respeito à sua 

natureza jurídica, isto é: 

 
 

[...] se constitui em sancionamento estatal, limitador da liberdade do indivíduo 

(mesmo aquelas em meio aberto), tanto que somente o Judiciário pode impô-la, 

mesmo nos casos em que esta venha a ser consertada pelo Ministério Público em 

sede de remissão. Para realçar este aspecto, não pode ser olvidado que o 

descumprimento injustificado e reiterado de medida socioeducativa em meio 

aberto v.g. Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, 

(anteriormente imposta, pode sujeitar o adolescente à privação de liberdade, nos 

termos do art. 112, III, do ECA. (SARAIVA, 2005, pág. 98) 

 

 
O autor, afirma e considera que mesmo que o adolescente esteja em cumprimento de uma 

medida socioeducativa, sua cabeça permanece sob a espada do Estado e por isso não nega o caráter 

aflitivo que existe nesta imposição. Faz ainda uma comparação da presença do Promotor da 

Infância, assegurado pelo ECA (1990) ao antigo sistema da doutrina de situação irregular em que 

o Juiz de Menores representava o poder. 

Por fim, cumpre dizer que a “autonomia” do Direito da Criança, sustentada por 

alguns operadores do Direito da Infância, para afastar a ideia de um Direito Penal 

Juvenil, acaba produzindo e contribuindo para reeditar, de forma travestida, o 

festival de eufemismos e de desrespeito ao direito de cidadania que marcou o 



28  

Código de Menores, fazendo a operação do Estatuto da Criança e Adolescente, 

com a lógica da Doutrina da Situação Irregular, fazendo das medidas 

socioeducativas instrumentos de política “ de bem estar de menores”, de triste 

experiência nestes Brasis.(SARAIVA,2005, p.106). 

 

 
Conforme Parâmetros para formação do socioeducador (COSTA, 2006), no que diz 

respeito aos regimes e Entidades de atendimento, que são previstos pela ECA no Art. 90°, expõe 

regras de como devem ser aplicadas às medidas socioeducativas, em destaque à Liberdade 

Assistida: 

O atendimento em regime de liberdade assistida é considerado, por alguns 

magistrados, a “rainha das medidas”. Motivo: trata-se do regime de atendimento 

que, quando bem-conduzido e orientado, tem, como consequência, os mais 

elevados índices de não-reincidência. Para que isso ocorra, no entanto, a medida 

não pode e não deve funcionar no vácuo, isto é, sem uma sólida retaguarda nas 

áreas de educação escolar, profissional, utilização de tempo livre e serviços de 

orientação especializada em casos, por exemplo, de dependência de drogas. Não 

se trata de uma medida de custo quase zero como entendem alguns. Ela necessita 

e requer investimentos em serviços de apoio aos adolescentes e à sua família. 

(COSTA, 2006, p.72). 

 

Também, no documento, verifica-se que: 

 
 

[...] podemos falar de uma Educação Social de caráter protetivo e de uma Educação 

Social de caráter socioeducativo, destinada à preparação de adolescentes e jovens 

para o convívio social, para atuar como pessoas, cidadãos e futuros profissionais, 

para que não reincidem na prática de atos infracionais (crimes e contravenções, se 

cometidos por adultos), garantindo, ao mesmo tempo, o respeito aos seus direitos 

fundamentais e à segurança dos demais cidadãos. (COSTA, 2006, p.12). 

 
 

1.2.2. SINASE - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

 

 
Diante de todo contexto e mudanças de paradigmas em que o ECA foi sendo implantado, 

houve uma necessidade de intervenção no que diz respeito aos adolescentes que haviam cometido 

ato infracional, isto é, através de ordenamento legal do governo brasileiro e do Conselho Nacional 

dos Direitos do Adolescente (CONANDA), foi elaborada uma política pública que atendesse 

especificamente este grupo autores de atos infracionais. (LEAL; CARMO,2014, apud BISINOTO, 

2104). 

Segundo Leal e Carmo (2014 apud BISINOTO, 2104), inicialmente no ano de 2006, o 

CONANDA (BRASIL, 2006) foi quem instituiu por meio da Resolução nº 119/2006 o Sistema 
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Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), que posteriormente foi aprovado pela Lei nº 

12.594, de 18 de janeiro de 2012 (BRASIL,2012) como documento nacional nas três esferas do 

governo: Federal, Estadual e Municipal. O documento foi criado para regulamentar o atendimento, 

execução e controle das medidas socioeducativas estabelecidas pelo ECA (BRASIL,1990), 

garantindo assim atenção integral de uma política social. 

 
O documento está organizado em nove capítulos. O primeiro capítulo, marco 

situacional, corresponde a uma breve análise das realidades sobre a adolescência, 

com foco no adolescente em conflito com a lei, e das medidas socioeducativas no 

Brasil, com ênfase para as privativas de liberdade. Para tanto, ancorou-se em 

dados oficiais publicados em estudos e pesquisas.4 O segundo capítulo trata do 

conceito e integração das políticas públicas. O terceiro trata dos princípios e 

marco legal do SINASE. O quarto contempla a organização do Sistema. O quinto 

capítulo trata da gestão dos programas. O sexto apresenta os parâmetros da gestão 

pedagógica no atendimento socioeducativo. O sétimo trata dos parâmetros 

arquitetônicos para os programas socioeducativos; o oitavo, da gestão do sistema 

e financiamento, e o último, do monitoramento e avaliação. (BRASIL,2006, p.16) 

 

De acordo com Leal e Carmo (2014 apud BISINOTO, 2014): 

 
O SINASE estabelece um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios a 

serem seguidos na execução dos programas socioeducativos. Ele representa uma 

inovação para administração pública, pois amplia a sua intervenção, colocando a 

execução das medidas de privação e restrição de liberdade como excepcionais, 

priorizando os investimentos no desenvolvimento de programas em meio aberto. 

(LEAL; CARMO, 2014, p.192) 

 

O SINASE, em seu ordenamento, diz respeito ao: 

 
[ ] Conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, 

político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o 

processo de apuração de ato infracional até a execução de medida 

socioeducativa. Esse sistema nacional inclui os sistemas estaduais, distrital e 

municipais, bem como todas as políticas, planos, e programas específicos de 

atenção a esse público. (BRASIL,2012, pg.22) 

 

Leal e Carmo (2014, apud BISINOTO, 2014) destacam que o objetivo do SINASE, é de 

maneira efetiva a implementação de uma política pública social que trata especificamente deste 

grupo de adolescentes que são autores de ato infracional e amplia também o atendimento às suas 

famílias. 

De acordo com Art. 8º do SINASE (BRASIL, 2012), os Planos de Atendimento 

Socioeducativo deverão: 

 
[...] obrigatoriamente, prever ações articuladas nas áreas de educação, saúde, 

assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para os 
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adolescentes atendidos, em conformidade com os princípios elencados na Lei 

8.069, de 13 de julho de 1990, (BRASIL, 2012) 

 

No documento do CONANDA (BRASIL, 2006), podemos ver em seu texto que de maneira 

clara que ele expõe vários eixos norteadores. Cabe destacar aqui que faremos um recorte específico 

para a medida socioeducativa Liberdade Assistida que tratamos nesta pesquisa. 

No eixo de Recursos Humanos ele antecipa de que maneira deve ser composto o quadro 

mínimo de pessoal em cada modalidade de atendimento socioeducativo, sendo específico para 

entidades e/ou programas que executam a medida socioeducativa de liberdade assistida: 

O cumprimento em meio aberto da medida socioeducativa de liberdade assistida 

tem como objetivo estabelecer um processo de acompanhamento, auxílio e 

orientação ao adolescente. Sua intervenção e ação socioeducativa devem estar 

estruturadas com ênfase na vida social do adolescente (família, escola, trabalho, 

profissionalização e comunidade) possibilitando, assim, o estabelecimento de 

relações positivas que é base de sustentação do processo de inclusão social a qual 

se objetiva. Desta forma o programa deve ser o catalisador da integração e 

inclusão social desse adolescente. Na execução da medida socioeducativa de 

liberdade assistida a equipe mínima deve ser composta por técnicos de diferentes 

áreas do conhecimento, garantindo-se o atendimento psicossocial e jurídico pelo 

próprio programa ou pela rede de serviços existente, sendo a relação quantitativa 

determinada pelo número de adolescentes atendidos: 

1) Em se tratando da Liberdade Assistida Comunitária (LAC), cada técnico terá 

sob seu acompanhamento e monitoramento o máximo de vinte orientadores 

comunitários. Sendo que cada orientador comunitário acompanhará até dois 

adolescentes simultaneamente; 

2) Em se tratando Liberdade Assistida Institucional (LAI),34 cada técnico 

acompanhará, simultaneamente, no máximo vinte adolescentes. (BRASIL, 2006, 

p.44) 

 

No tocante ao Eixo que trata do Suporte institucional e pedagógico, específico às entidades 

e/ou programas que cumprem a medida socioeducativa de liberdade assistida: 

 
1) garantir uma equipe profissional – técnicos e orientadores sociais – responsável 

pelo acompanhamento sistemático ao adolescente com frequência mínima 

semanal. Nos casos de Liberdade Assistida Comunitária (LAC), em que existam 

técnicos e orientadores comunitários, é obrigatório o acompanhamento técnico 

aos orientadores, não excedendo a vinte orientadores por técnico. Cada orientador 

comunitário poderá acompanhar simultaneamente até dois adolescentes. Nos 

casos de Liberdade Assistida Institucional (LAI) cada técnico poderá acompanhar 

simultaneamente vinte adolescentes, no máximo. 

2) assegurar que os encontros entre orientadores sociais comunitários e 

adolescentes tenham frequência de, no mínimo, três vezes na semana; e entre 

técnico e orientador social comunitário/voluntário encontros com frequência, 

mínima, quinzenal. 

3) assegurar que os encontros entre orientadores sociais comunitários e 

adolescentes tenham frequência de, no mínimo, três vezes na semana; e entre 

técnico e orientador social comunitário/voluntário encontros com frequência, 

mínima quinzenal. (BRASIL, 2006, p.57) 
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No eixo sobre “Abordagem familiar e comunitária”, no que diz respeito às entidades e/ou 

programas que executam a medida socioeducativa de liberdade assistida, estabelece que: 

 
1) construir uma efetiva rede de atendimento social público e comunitário para 

encontrar soluções e encaminhamentos das necessidades dos adolescentes e seus 

familiares; e 2) possuir um plano de marketing social para divulgação do 

programa nos meios de comunicação com o intuito de agregar novos orientadores. 

(BRASIL, 2006, p.63) 

 

Importante destacar que o SINASE (BRASIL, 2012), no Título II, capítulo IV, do artigo 52 

ao 59, trata do Plano Individual de Atendimento (PIA) no que tange ao cumprimento das medidas 

socioeducativas expressas no ECA(BRASIL,1990), dependendo dele como instrumento de: 

previsão, registro e direcionamento das atividades que o adolescente irá desenvolver: 

 
O PIA deverá contemplar a participação dos pais ou responsáveis, os quais 

têm o dever de contribuir com o processo ressocializador do adolescente, 

sendo esses passíveis de responsabilização administrativa, nos termos do art. 

249 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), civil e criminal. (ART. 52) 

O PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo 

programa de atendimento, com a participação efetiva do adolescente e de sua 

família, representada por seus pais ou responsável. (ART. 53) 

[...] Para o cumprimento das medidas de prestação de serviços à comunidade 

e de liberdade assistida, o PIA será elaborado no prazo de até 15 (quinze) dias 

do ingresso do adolescente no programa de atendimento. (ART.56) 

[...] O acesso ao plano individual será restrito aos servidores do respectivo 

programa de atendimento, ao adolescente e a seus pais ou responsável, ao 

Ministério Público e ao defensor, exceto expressa autorização judicial. 

(ART.59) 

[...] A elaboração do PIA se inicia na acolhida do adolescente no programa de 

atendimento e o requisito básico para sua elaboração é a realização do 

diagnóstico polidimensional por meio de intervenções técnicas junto ao 

adolescente e sua família, nas áreas: a) Jurídica: situação processual e 

providências necessárias; b) Saúde: física e mental proposta; c)Psicológica: 

(afetivo-sexual) dificuldades, necessidades, potencialidades, avanços e 

retrocessos; d) Social: relações sociais, familiares e comunitárias, aspectos 

dificultadores e facilitadores da inclusão social; necessidades, avanços e 

retrocessos. e) Pedagógica: estabelecem-se metas relativas à: escolarização, 

profissionalização, cultura, lazer e esporte, oficinas e autocuidado. Enfoca os 

interesses, potencialidades, dificuldades, necessidades, avanços e retrocessos. 

Registra as alterações (avanços e retrocessos) que orientarão na pactuação de 

novas metas. A evolução ou crescimento pessoal e social do adolescente deve 

ser acompanhado diuturnamente, no intuito de fazê-lo compreender onde está 

e aonde quer chegar e seu registro deve se dar no PIA. (BRASIL, 2006, p.52) 

 

 
De acordo com Leal e Carmo (2014 apud BISINOTO), importante destacar como 

esses documentos como ECA (BRASIL,1990), CONANDA (BRASIL,2006) e SINASE 
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(BRASIL, 2012), romperam com a antiga ordem menorista ou Doutrina de Situação Irregular 

que era tratada no Código de Menores de 1927 e 1979, de maneira que os adolescentes 

passaram a ser tratados como sujeitos de direitos e de proteção integral, isto é, mesmo aqueles 

que eram autores de ato infracional. Aos mesmos, era dado o direito de possuírem condição 

peculiar de desenvolvimento com prioridade absoluta regulamentada no ordenamento legal 

brasileiro. 
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CAPÍTULO 2 - A EDUCAÇÃO COMO DIREITO E A ESCOLARIZAÇÃO 

EM LIBERDADE ASSISTIDA 

 
No presente capítulo aborda-se o tema da educação como direito assegurado, garantido 

e de acesso a todos, descrevendo a importância da função social da escola em relação à 

escolarização dos adolescentes em conflito com a lei em cumprimento com a medida 

socioeducativa - Liberdade Assistida, em um debate fundamentado em autores que 

investigaram o tema e ressaltaram os aspectos que marcaram este processo. 

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL,1988), documento importante que rege nosso 

país, determina que a República Federativa do Brasil tenha como objetivos a construção de uma 

sociedade justa, livre, solidária e garanta o desenvolvimento nacional que possa erradicar a 

pobreza, marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais sem quaisquer 

preconceitos e discriminação (de origem, raça, sexo etc.). Ainda, a Constituição traz em seu 

texto os principais fundamentos políticos, sociais e econômicos que organizam o sistema de 

educação brasileira. Estabelece também que a educação é um dos direitos sociais do indivíduo, 

expresso no Art. 6º, fazendo com que este direito seja importante na condição social básica na 

formação de uma sociedade democrática e, seguindo no Art. 7º, este direito está relacionado à 

melhoria de suas condições sociais como exposto nos seus objetivos. 

Em relação à Educação como um direito social, o documento referido no Art. 205°, 

afirma que a educação como direito de todos é dever do Estado e da família, visando o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho. 

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

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (BRASIL,1988). 

 

 
De acordo com a Cury (2002), em seu artigo que analisa a importância da Educação 

como direito garantido, reconhecido e de acesso a todos, podemos compreender a importância 

deste direito como base fundamental para formação da cidadania e para o mundo do trabalho. 

Direito este que passa a ser inscrito nos ordenamentos legais em caráter nacional através de 

movimentos internacionais. Seu argumento se baseia na importância de que esse direito seja 

garantido a todos, entendendo que cabe ao Estado uma ação positiva para sua efetivação. 
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Em relação à educação escolar na modernidade, o autor traz uma perspectiva analítica 

e de longa duração, apresentando as razões pelas quais a educação escolar é entendida como 

garantia de um futuro melhor para as nações e indivíduos. Mostra também que a escolarização 

passou a ser reconhecida e garantida internacionalmente. “Mas como se trata de um direito 

reconhecido, é preciso que ele seja garantido e, para isso, a primeira garantia é que ele esteja 

inscrito em lei de caráter nacional.” (CURY, 2002, p. 246). 

Neste movimento descrito pelo autor, da história de um direito presente na era moderna, 

e que não constava do estado de natureza e nem mesmo nos direitos naturais, a lei tem suma 

importância, pois ela age numa dimensão de luta, no sentido de que o direito tem suas 

implicações práticas, isto é, a maneira com que ele é exigido resulta em pressão sobre o Estado 

na obrigação jurídica, em forma de lei, criando condições para democratização da educação, 

isto é, igualdade de oportunidades e igualdade de condições sociais. No âmbito do direito à 

educação escolar e democrática, a lei serve como suporte, responsabilizando o Estado em 

relação a seu dever. 

É por essas razões que a importância da lei não é identificada e reconhecida 

como um instrumento linear ou mecânico de realização de direitos sociais. Ela 

acompanha o desenvolvimento contextualizado da cidadania em todos os 

países. A sua importância nasce do caráter contraditório que a acompanha: nela 

sempre reside uma dimensão de luta. Luta por inscrições mais democráticas, 

por efetivações mais realistas, contra descaracterizações mutiladoras, por 

sonhos de justiça. Todo o avanço da educação escolar além do ensino primário 

foi fruto de lutas conduzidas por uma concepção democrática da sociedade em 

que se postula ou a igualdade de oportunidades ou mesmo a igualdade de 

condições sociais. (CURY,2002, p.247) 

 

Cury (2002), descreve também que o desenvolvimento da razão é um importante e forte 

fator para que a educação escolar faça parte do ordenamento legal, já que por meio dela o 

indivíduo se torna cidadão e alcança condições para exercício pleno de igualdade de 

oportunidades, evitando assim o privilégio de poucos. É necessário que haja uma construção 

para que o indivíduo se torne consciente do valor desse direito e do acesso a ele, por meio da 

razão que ele desenvolve. Assim, a instrução pública, gratuita e acessível a todos como função 

e dever do Estado, é uma herança obtida pela civilização humana, através da cognição e 

formação criam-se possibilidades de participação na sociedade colaborando para o processo de 

transformação. 

E uma das condições para o advento dessa “racionalidade iluminada” e 

interessada, própria da sociedade civil enquanto universo do privado, é a 

instrução, à medida que ela abre espaço para a garantia dos direitos subjetivos 
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de cada um. E como nem sempre o indivíduo pode sistematizar esse impulso, 

como nem sempre ele é, desde logo, consciente desse valor, cabe a quem 

representa o interesse de todos, sem representar o interesse específico de 

ninguém, dar a oportunidade de acesso a esse valor que desenvolve e 

potencializa a razão individual. (CURY,2002. p.248) 

 
A educação primária passa a ser condição para o exercício dos direitos políticos dos 

cidadãos, isto é, do voto dos trabalhadores como uma das formas de obter ganhos sociais. De 

certa maneira há uma possibilidade de o homem realizar-se através da educação, na sua 

gratuidade e acessibilidade que são protegidos por lei, e como já foi citado acima, a educação 

faz parte de uma herança da civilização e não há como não herdá-los. 

Para o autor, este direito fez com que a sociedade fosse libertar do poder hierárquico 

exercidos pela Igreja e pelo Estado, que limitavam a instrução como privilégio para poucos. A 

obtenção desse direito refere-se à existência de uma legislação e um sistema normativo. Cury 

(2002) deixa claro que existiam algumas tendências em que a educação era vista como um 

momento de reforma social com foco na sociedade e outras em que a educação que emanava 

da classe trabalhadora e era conduzida de forma a indicar a antecipação de uma nova sociedade 

que contestava o capitalismo. 

No texto, a educação pode ser entendida como uma emancipação do indivíduo. Sua 

função social faz com que seja assumida à igualdade de acesso como hipótese fundamental 

deste direito, isto é, precisa ser garantida a igualdade de acesso a todos os grupos sociais, de 

forma a atender às necessidades e diferenças existentes entre os grupos, necessidades contidas 

na formalização legal do acesso considerando sua democratização. 

A educação enquanto direito possui uma característica importante no século XX, que 

envolve três dimensões do ser humano: singular (do indivíduo como tal); civil (participação na 

comunidade) e social (igualdade básica entre todos os homens). Para tanto, segundo Cury 

(2002), é preciso que se tenha acesso ao conhecimento e à instrução. Seu posicionamento parte 

do pressuposto de que “a igualdade é o princípio tanto dá não-discriminação quanto ela é o foco 

pela qual os homens lutaram para eliminar os privilégios de sangue, de etnia, de religião ou de 

crença.” (CURY,2002, p.255). 

Outro ponto importante que Cury (2002) destaca é a relação existente entre colonização 

e educação, fato importante para compreender o valor da educação como direito conquistado e 

garantido por lei, visto que a trajetória europeia não vivenciou o difícil contexto da colonização. 

Muitos países que vivenciaram a colonização também sofreram o grande impacto da 

escravatura, isto é, um impacto sociocultural. Nesses países a conquista do direito à educação 



 

foi de forma gradual e lenta, resultando em uma convivência de grandes desigualdades sociais 

somadas a uma herança de preconceitos, discriminações étnicas e de gênero incompatíveis com 

os direitos civis dos cidadãos. 

O contexto dos países colonizados não era como o dos países europeus que já tinham 

em suas trajetórias o processo de industrialização e construção de uma classe operária forte. 

Nas colônias, as elites preocupadas com seus interesses e privilégios, não garantiam o acesso à 

cidadania para todos. A escravidão, o caráter agrário-exportador e a visão preconceituosa do 

outro era o que determinava a estratificação social. As classes populares não tinham acesso a 

aquisição da escrita e da leitura, pois eram tidos como aculturados e destinados à obediência, 

lealdade e servidão. 

 
Nela, o outro não era visto como igual mas como "inferior". Logicamente as 

elites atrasadas desses países, tendo-se na conta de "superiores", determinaram 

o pouco peso atribuído à educação escolar pública para todos. Na perspectiva 

dessas classes dirigentes, era suficiente para as classes populares serem 

destinatárias da cultura oral. Bastava-lhes um tipo de catequese em que o 

"outro" deveria ser aculturado na linha da obediência e da lealdade servil. 

(CURY, 2002, p.257). 

 

 
Por essa razão torna-se importante e significativo que o direito à educação seja declarado 

e garantido, pois assim retira-se do esquecimento e faz com que aqueles que não sabem 

reconheçam que são portadores de um direito importante, cobrando por meio do Estado sua 

implementação. Qualquer indivíduo, independentemente de sua fase e idade, pode exigir a 

qualquer momento perante as autoridades competentes. O Estado de Direitos faz com que possa 

ocorrer o desenvolvimento da cidadania, por meio do acesso à educação, assim, esse indivíduo 

pode se auto construir e compreender que é capaz de fazer escolhas e crescer em sua trajetória 

(CURY,2002, p. 259). 

O reconhecimento e a garantia destes três direitos: educação, igualdade e diferença, que 

são acionados e protegidos por lei faz com que se tornem instrumentos de transformação social, 

de maneira que o Estado seja provocado a criar ações públicas no sentido de que nenhum 

cidadão independente de raça, gênero, idade ou condição social permaneça sem acesso à 

educação escolar. 

No artigo de Cury (2002), a educação passa ter função social que assume a igualdade 

como pressuposto fundamental do direito à educação, quanto maior a igualdade de acesso à 

educação existente entre as classes sociais e indivíduos teremos um resultado em relação às 

exigências  que  este  direito  traz  no   sentido  de   democratizar   a  sociedade  brasileira,   ao 
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democratizar o conhecimento. A existência da escola justifica-se por propiciar o acesso a 

instrumentos necessários à sistematização e apropriação desse saber. 

Interessante notar que a escola como instituição foi se transformando e apresentando 

diferentes modelos de acordo com período e tempo histórico de cada sociedade e o papel que 

iria desempenhar, a fim de que fosse definido que tipo de homem seria formado para tal 

sociedade. Ao discutir a escola e sua função social, faz-se necessário relacioná-la ao Estado e 

às formas como ele se responsabiliza, ou não, pela efetivação desse direito, ainda mais no 

contexto desta pesquisa, que trata da escolarização dos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa de Liberdade Assistida conforme os autores relacionados no decorrer do texto. 

Ao debater a função social da escola, Mendonça (2011), problematiza a crise de sentidos 

e significados sobre a escolarização e suas consequências na vida social. Destaca que hoje, na 

escola, muitos alunos não conseguem aprender e muitos professores não conseguem ensinar, 

fazendo com que professores e alunos não se identifiquem na instituição, havendo assim uma 

perda do sentido e do significado do processo pedagógico, pois os agentes sociais e suas 

relações na escola têm sofrido um estranhamento. 

Para o autor, pode-se pensar a escola hoje frente a dois desafios: 

 
● Sociológico: As mudanças estruturais da sociedade capitalista provocaram uma crise 

global afetando várias instituições, dentre elas a escola, resultando em uma ruptura, 

conflitos e reorganização no âmbito das relações sociais. 

● Pedagógico: O processo de socialização do conhecimento escolar tem se revestido de 

elementos históricos importantes das relações sociais, isto é, traz para o espaço escolar 

a concretização dos conflitos, crises e disputas do cenário social macro, porém ansiando 

por uma especificidade. 

 
O autor afirma que não se pode pensar em um debate que discuta a escola sem primeiro 

reconhecer esses dois desafios, e assim indagar sobre a crise de sentidos e significados, 

apontando para a perda da possibilidade de uma formação humanizadora. 

Segundo Mendonça (2011), a escola, quando analisada na ótica da sociedade capitalista, 

é vista como uma instituição dominante que oferece uma educação formal com foco central na 

reprodução da divisão social do trabalho e dos valores ideológicos dominantes. A produção de 

um novo homem, disciplinado como operário para este novo modelo de sociedade capitalista, 

exigia como fator importante a transmissão de ensinamentos específicos, e isto coube a escola 



38 
 

produzir. No entanto, a escola passou a ser elemento chave dentro do processo de formação de 

um novo cidadão, novos valores e modos de ser e viver. Ela marca um avanço na possibilidade 

de acesso ao conhecimento para a classe trabalhadora. No entanto, o acesso a esse conhecimento 

precisa ser assegurado, para além do acesso à escolarização. 

A lógica perversa da exclusão não pode ser desconsiderada. 

De acordo com Dubet (2003), este tema não é tão simples e acarreta diversos problemas, 

pelos quais destacam-se três: 

 
[...] • O primeiro deles é o lugar da escola numa estrutura social perpassada 

pelos mecanismos de exclusão. É importante saber o que se refere à sociedade 

e o que se refere à escola. Ou seja, qual é o lugar da escola numa estrutura social 

que desenvolve processos de exclusão? 

• O segundo tipo de problemas concerne à análise dos mecanismos 

propriamente escolares que engendram uma segmentação escolar, determinante 

na formação dos percursos de exclusão. 

• Pode-se, por fim, evocar as consequências dessa mutação estrutural sobre a 

natureza das próprias experiências escolares, a dos professores e a dos alunos 

(DUBET, 2003, p. 30). 

 

Para o autor existe um duplo processo: exclusão social e exclusão escolar, duas 

conversas ideológicas que cercam o debate. Primeiramente a escola não estaria produzindo 

jovens que estariam prontos em sua formação para às necessidades econômicas, gerando assim 

desemprego e reforçando que somente aqueles que tivessem acesso a grandes escolas e ensino 

superior teriam qualificação para o trabalho. Num segundo momento, defendia-se que o sistema 

educacional fosse inocente em relação à exclusão. Esse duplo processo, que atinge o serviço 

público e o mercado, é pontuado pelo autor como uma maneira de não se tratar do problema 

das relações de produção que se transformam historicamente. 

Dubet (2003), faz uma análise do importante papel da escola dentro dos mecanismos de 

exclusão, uma vez que ela própria agrega fatores de desigualdade e de exclusão que vão além 

das desigualdades sociais, trata-se do que ele chama de efeitos escolares que remetem à própria 

escola. A massificação escolar para ele fez com que ocorresse uma diferenciação interna na 

estrutura do sistema, e quando não há igualdade na oferta, nem todos produzem com o mesmo 

desempenho e eficácia. Na diferenciação reside o fato de que os critérios de desempenho têm 

mais valia do que o desejo e escolhas dos alunos. Nesta lógica sutil, a escola de massa até afirma 

que a igualdade de oportunidades é para todos, porém suas estratégias escolares, faz com que 

os mais favorecidos socialmente tem a sua disposição recursos para seu sucesso, de maneira 
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que a desigualdade e a carência de capital cultural seja reforçada acentuando a exclusão para 

vários grupos, como por exemplo os adolescentes que cometem ato infracional. 

 
[...] O problema das escolas e dos alunos “difíceis” se impôs, em poucos anos, 

como o ponto no qual se focaliza o conjunto dos problemas sociais: periferias, 

desemprego, imigração, delinqüência, violência, abandono escolar. No 

vocabulário dos atores, o aluno proveniente da classe operária foi substituído 

pelo aluno difícil e com dificuldade, que é definido menos por sua situação de 

dominação do que por sua exclusão. (DUBET, 2003.p.37). 

 

A experiência da exclusão escolar não se dá pelo fato de o sujeito ter dificuldades, sendo 

necessário que se compreenda e conheça os processos e efeitos desta exclusão sobre os sujeitos. 

Acentua-se assim que as condições sociais podem afetar o reconhecimento das qualidades que 

os alunos possuem e também seu desenvolvimento. A meritocracia que faz parte do espaço 

escolar orienta uma hierarquia que estabelece relação de semelhanças em função de seus 

méritos. 

 

 
[...]A exclusão não é somente um fenômeno sistêmico “objetivo”, é também 

uma experiência subjetiva da exclusão vivida potencialmente como uma 

destruição de si, já que cada um é responsável por sua própria educação, por 

sua própria aventura. Ou seja, os alunos excluídos estão ameaçados de se sentir 

destruídos por sua exclusão, que seria o signo de sua própria “nulidade”. 

(DUBET, 2003, p.41) 

 

Dubet (2003), traz também para este debate a questão do conflito. Para ele, a estratégia 

do conflito é uma resposta no que diz respeito às tensões que estruturam o sistema educacional. 

Entende as violências escolares como sintomas fortes da exclusão da escola, de maneira que os 

excluídos adentram à escola das violências (desordens, crises sociais entre pares, roubos, 

insultos etc.). Os sujeitos respondem também a violência da escola, agredindo professores e 

danos ao patrimônio. Este fracasso escolar aparece na forma de atentado à sua dignidade e um 

protesto não declarado, querendo construir sua honra e dignidade contra a instituição. Esta 

exclusão fez com que a escola perdesse sua inocência, pois transformou-se no agente de uma 

exclusão específica no tocante à vivência e experiência dos alunos, resultando numa crise de 

sentidos que tratamos em Mendonça, (2011). 

Tal debate sobre a função social da escola e os processos de exclusão que a perpassam 

é importante uma vez que a escolarização dos adolescentes em conflito com a lei tem se 
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configurado como um fator preponderante na exclusão social e escolar, como apontam 

diferentes estudos. 

Netto, (2008), ao investigar a relação de jovens em liberdade assistida e a escola, analisa 

a importância das relações das medidas socioeducativas com a escola. Parte do ECA como base, 

pois o documento considera esses adolescentes como sujeitos livres e em desenvolvimento. 

Destaca-se que a medida faz parte dos processos de ressocialização que se dão em meio aberto, 

o que diretamente determina a obrigatoriedade deste sujeito em frequentar a escola. Dois fatores 

importantes são destacados pelo autor para que a medida seja cumprida de forma integral: a 

matrícula e a frequência com supervisão do aproveitamento escolar, que são relatadas pelo 

orientador social designado por autoridade competente. Entende-se aqui a importância da 

instituição escolar e sua função social no cumprimento dessa medida, que para o autor pode ter 

caráter pedagógico e punitivo: 

 
[...]Portanto, a medida socioeducativa de liberdade assistida possui tanto 

caráter pedagógico quanto punitivo, ela é uma sanção imposta pela lei para 

adolescentes que cometam atos infracionais, ao mesmo tempo em que é forma 

não restritiva de liberdade e que coloca a frequência à escola e o 

aproveitamento escolar como um dos elementos chave para o seu 

cumprimento. (NETTO, 2008, p. 31). 

 

Este caráter educativo no cumprimento da medida Liberdade Assistida, é representado 

por essa obrigatoriedade em frequentar a escola: 

 

 
[...]Se, antes, os dispositivos da lei apresentavam a educação–escolarização 

como direito-obrigação para socialização e integração, agora a autoridade 

judiciária determina de forma explícita a obrigatoriedade de frequência do 

adolescente à escola mediante risco de se descumprida essa determinação, 

incorrer em medida - 35 - mais severa, ou seja, a própria internação. A 

escolarização pode passar a ser obrigação-direito-obrigação (NETTO, 2008, 

p.34). 

 

De acordo com Neves (2018), compreende-se no ECA (1990), Art. 112°, que a medida 

socioeducativa Liberdade Assistida é a última forma de medida em que o adolescente continue 

em meio aberto, fazendo com que seja uma intervenção de caráter positivo e efetivo na vida 

desse adolescente, que será supervisionado em várias áreas por um profissional competente. 

Cabe aqui ressaltar a importância da frequência e do aproveitamento escolar do aluno, inclusive 

sua matrícula obrigatória na escola expondo assim o cunho pedagógico da referida medida, a 

fim de se evitar a reincidência deste adolescente. Entende-se que a elaboração e implementação 
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de um programa de atendimento específico e individualizado integre esta política 

socioeducativa expressa no SINASE (2012), articulando a escola como instituição importante 

na relação com os pais ou responsáveis destes sujeitos. 

Para a autora o ECA (BRASIL,1990) estabelece claramente que a educação é um direito 

e dever do adolescente autor de ato infracional, porém destaca ser preciso questionar sobre a 

educação que está sendo ofertada e os modos como alcança os adolescentes, que já possuem 

histórico de trajetória escolar marcada por ensino deficitário. Até porque, como já discutido, no 

Brasil a educação sempre foi seletiva, sendo privilégio das classes dominantes o ensino de 

qualidade, relegando-se às classes populares a oferta de ensino com falhas e rupturas. 

É fundamental a relevância da educação no cumprimento da medida socioeducativa tal 

como expresso no ECA, mas a forma ela tem se efetivado para os adolescentes em LA 

permanece ocorrendo de forma acidentada, com dificuldades no processo ensino- 

aprendizagem, não adaptação na quantidade de disciplinas, conflitos de convivência e 

submissão às regras e professores, déficit de atenção e não pertencimento ao território escolar 

(NEVES,2018,29). 

Diferentes estudos têm evidenciado as formas como a educação do adolescente em 

conflito com a lei se efetiva. De acordo com Cunha e Dazzani (2016), por meio da pesquisa que 

trata do tema da difícil relação da escola com o adolescente em conflito com a lei. Relatam que 

em espaços de privação de liberdade, existem fatores que tornam a escola um ambiente 

contrário é desfavorável para que esse adolescente seja incluído e alcance sucesso na sua 

trajetória escolar. No estudo realizado, confirmou-se a existência da animosidade que ocorre 

neste espaço e vivência, isto é, considerando que uma parte desses adolescentes são oriundos 

de uma classe social vulnerável e de baixa renda, na sua maioria do sexo masculino, negros de 

15 e 18 anos, fazendo com que se tornem o foco de preconceitos, estigmas e estereótipos. Visto 

que os adolescentes de classe privilegiada que também cometem infração, nem sempre são 

submetidos ao cumprimento da medida socioeducativa, apontando assim para uma possível 

seletividade do nosso sistema de justiça. Observam ainda que, quando da prática do ato de 

delito, esses adolescentes já não estavam frequentando a escola regularmente, portanto fazem 

parte do quadro de exclusão, evasão e atraso escolar. 

Por outro lado, os autores também relatam que existe uma problemática na relação 

docente e adolescente em conflito com a lei, quando cumprem medida socioeducativa de 

Liberdade Assistida e necessitam retornar à escola. De uma certa forma há uma dificuldade na 

aceitação desse adolescente no espaço e convívio escolar, os docentes tornam-se resistentes e 
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com medo, de maneira cautelosa afirmam serem intimidados por eles, em sua prática escolar 

são ríspidos e enérgicos com os socioeducandos, utilizando-se da justificativa de que não 

possuem preparo pedagógico. Nota-se também que a própria escola como instituição que 

mantém o monopólio escolar (gestores, docentes e funcionários), não possui fatores favoráveis 

à inclusão desse adolescente, resultando assim em discriminação e hostilidade. 

 
Os efeitos nocivos desses estigmas são bastante duradouros, alcançando ainda 

os egressos do sistema socioeducativo, os quais, mesmo tendo concluído sua 

medida e quitado sua dívida com a sociedade, também são vítimas do 

preconceito e da rejeição da escola (CUNHA; DAZZANI, 2016, p.251). 

 

Outro fator importante diz respeito ao fato de, por muitas vezes, a matrícula desse 

adolescente em conflito com a lei ser claramente recusada pela escola, com desculpas como 

falta de vagas e a necessidade de segurança dos outros alunos, argumentos fortemente utilizados 

para que lhe seja tirado o direito de seu lugar junto aos demais. Como muitos já estão com 

idade-série em defasagem, a própria escola os coloca para que sejam inseridos na educação de 

Jovens e Adultos, e assim não dificultem nem coloquem em risco a dinâmica escolar. Cabe 

ressaltar aqui que o adolescente quando submetido ao cumprimento de uma medida 

socioeducativa em meio aberto, legalmente ele é obrigado a frequentar a escola pública regular 

como parte do processo de ressocialização amparado pelo ECA. A pesquisa também aponta a 

luta dos pais e responsáveis em recorrer a Promotoria Pública para conseguir a matrícula, 

quando todos os esforços são esgotados. (CUNHA; DAZZANI, 2016). 

 
O que essa prototípica sequência de fatos insinua é que a mesma entidade 

responsável por incluir e acolher o adolescente em conflito com a lei, 

assegurando-lhe o direito à educação, por via de regra o rejeita, o oprime, o 

discrimina e o hostiliza, referendando, quando seria um dever ético subverter, 

a repugnância da população em geral em relação a ele (CUNHA; DAZZANI, 

2016, p.255). 

 

Para Cunha e Dazzani (2016), a pesquisa demonstra que a escola para esses adolescentes 

perde a função social de acolhimento e ferramenta que possibilita o reconhecimento de suas 

potencialidades, e nela os adolescentes acabam ocupando um deslugar, sem qualquer sensação 

de pertencimento com a instituição. Afirmam que os docentes por sua vez, necessitam de 

formação continuada no âmbito do atendimento socioeducativo (legislação pertinente e estudos 

de casos), como também de suporte e acompanhamento de suas escutas, angústias e resolução 

dos conflitos gerados no espaço escolar. Faz-se necessário que o acolhimento dos adolescentes 
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e consequentemente a requalificação das práticas escolares seja o ponto de partida para o resgate 

da função social da escola. 

Escanuela (2009), relata em sua pesquisa relacionada à escolarização do aluno infrator, 

inserido em duas escolas (estadual e municipal), que quanto ao cumprimento da medida 

socioeducativa Liberdade Assistida, há um maior número de adolescentes presente na rede 

estadual e no ensino médio. A existência de semelhanças entre esses alunos diz respeito à 

defasagem de idade-série, evasão e uma trajetória marcada pela repetência, não somente pelo 

baixo rendimento escolar, mas pelo fato de não frequentar a escola e automaticamente ser 

classificado pelo sistema como evadido. Também, constatou em sua pesquisa que há falhas no 

processo de escolarização e reintegração social desse adolescente. Os adolescentes nem sempre 

são identificados pelo corpo docente como alunos, e sim identificados e criminalizados como 

infratores partindo do pressuposto de que, o comportamento deles no interior da escola é 

conceituado como indisciplinados. 

A autora destaca um importante fator que faz parte do espaço escolar e reflete na 

trajetória escolar do adolescente em conflito com a lei: a exclusão, independe de constar ou não 

no prontuário, ela se repete continuamente, como descrito por outros autores já citados. Em sua 

investigação, na rede estadual compreendeu que tanto a equipe gestora como docentes muitas 

vezes não os identificavam, porém havia aqueles que eram estigmatizados por sua condição de 

infrator, e este processo de exclusão escolar ocorre para além das marcas da infração 

(ESCANUELA,2009). 

 
Compreendemos a partir da investigação realizada na escola estadual que a 

exclusão de alunos que cumprem as medidas socioeducativas em meio aberto, 

configura-se no desconhecimento de sua peculiar condição de 

“ressocialização” e, assim, na ausência de procedimentos que objetivem sua 

efetiva escolarização, a saber, promoção de frequência, apreensão de 

conhecimentos não proporcionados anteriormente, participação ativa no 

espaço da escola, dentre outros que possam corroborar para sua plena 

socialização e integração à sociedade.(ESCANUELA, 2009, p.55). 

 

Interessante destacar que na pesquisa relacionada à rede municipal notou-se um 

diferencial, sendo que a equipe gestora tinha conhecimento de todo processo e histórico dos 

adolescentes que cumpriam medida socioeducativa, isto é, sua situação judicial, tipo de infração 

que resultou na medida. Dentre os adolescentes pesquisados havia aqueles que já eram 

reconhecidos no bairro e entorno da instituição escolar, pois eram uma ameaça devido às 

infrações praticadas e ao seu comprometimento com o crime local. 
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Escanuela (2009), descreve que nos prontuários pesquisados na rede municipal, mesmo 

que o adolescente esteja regularmente matriculado evidencia-se que são orientados e 

designados pela escola a realizarem trabalhos escolares em seu domicílio. De certa forma 

podemos compreender aqui outra maneira de excluir o adolescente do espaço e vivência escolar. 

Utilizam-se desta estratégia de exclusão (distanciamento da escola), pelo fato de os docentes 

sentem medo e ameaças, interrompendo assim o processo de escolarização que se dá na relação 

com os pares. Um destaque importante é que nesses prontuários, havia sido descrito pela equipe 

coordenadora que os adolescentes que cumpriam medida socioeducativa apresentavam 

satisfação em participar de atividades profissionalizantes, envolvimento com artes e esportes. 

De fato, entendemos que mesmo que manifestassem interesse, a reprodução do processo de 

exclusão ocorria de forma naturalizada. 

Para a autora, a escola exerce o papel de instituição de julgamento e adequação moral 

na trajetória do adolescente em conflito com a lei, reduzindo assim as possibilidades e 

autonomia desses sujeitos. 

 
Neste sentido, a desconsideração das condições objetivas que influem na 

experiência social daqueles marcados pela prática de ofensas criminais 

permite o reconhecimento de que o processo de escolarização formal do 

adolescente em PSC e LA muitas vezes esteja delineado além da 

materialização de um direito social, o direito à educação, e configure-se na 

conformação desse adolescente à realidade. (ESCANUELA, 2009, p.63) 

 

Para além das questões apresentadas, a pesquisa aponta ainda que os relatos da equipe 

de coordenação pedagógica apresentam a família como responsável por todo o processo que o 

adolescente em conflito com a lei vive, isto é, reafirmam a falta de estrutura familiar e 

desigualdade social como fator preponderante, recaindo sobre a família a responsabilização 

pelo abandono da vida escolar dos envolvidos. Por outro lado, os relatos dos gestores não 

apresentam a ausência do Estado no âmbito da garantia dos direitos e do pleno desenvolvimento 

do adolescente em conflito com a lei, já assegurados pelo ECA (1990). Ainda que o 

ordenamento legal tenha sido implementado, nota-se que tanto a equipe pedagógica como o 

corpo docente desconhecem o funcionamento do sistema, os diferentes tipos e modos em que 

se dão o cumprimento das medidas socioeducativas e a condução dos direitos estabelecidos, de 

maneira que sempre associam este processo à impunidade, fazendo com que o ECA não seja 

aceito no interior da escola, tornando-se uma barreira na prática pedagógica 

(ESCANUELA,2009). 
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CAPÍTULO 3: A ESCOLA E OS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO 

DE LIBERDADE ASSISTIDA: O QUE DIZEM AS TESES E 

DISSERTAÇÕES 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa realizada com as teses e 

dissertações analisadas, com o objetivo de verificar as características dessa produção como ano, 

instituição, autor, metodologia, temas específicos, objetivos a compreender, por meio da análise 

dos resultados dos estudos, de que forma tem se concretizado esses processos de escolarização. 

Abaixo, apresentamos um quadro com a totalidade dos trabalhos lidos: 

 

 
Quadro 2 – Descrição dos trabalhos localizados na pesquisa 
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Fonte: dados da autora 

 

 

Com relação às informações extraídas em cada um deles, temos que na ficha um, na 

Dissertação de Orestes Oliveira Neto (OLIVEIRA NETO, 2008), os “Objetivos e questão de 

pesquisa” são: investigar a relação de jovens em liberdade assistida e a escola, analisando a 

importância das relações das medidas socioeducativas com a escola descrevendo por meio de 

análise das ações. Dois fatores importantes são destacados pelo autor para que a medida seja 

cumprida de forma integral: a matrícula e a frequência com supervisão do aproveitamento 

escolar, que são relatadas pelo orientador social designado por autoridade competente. Entende- 

se aqui a importância da instituição escolar e sua função social no cumprimento dessa medida, 

que para o autor pode ter caráter pedagógico e punitivo. 

Já sobre a “Organização do trabalho em capítulos e do que tratam”, no primeiro 

capítulo, apresenta a caracterização das medidas socioeducativas, a situação do adolescente 

quando no cumprimento das mesmas e uma discussão acerca da liberdade assistida entre a 

punição e a educação, e também a educação como valor social. No segundo capítulo, apresenta 

os dados coletados estabelecendo uma discussão, visando responder às perguntas sobre a 

escolarização dos adolescentes em conflito com a lei. Nas considerações finais, o autor retoma 
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os pontos principais da pesquisa, efetuando uma reflexão sobre os principais problemas 

encontrados. 

A “coleta de dados” ocorreu com a realização de registro de dados no período de quatro 

meses, restringindo-se no fornecimento de documentação existente nos arquivos da instituição 

não-governamental citada na pesquisa, totalizando em 210 prontuários dos sujeitos que estavam 

em cumprimento da medida socioeducativa Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à 

Comunidade. Num segundo momento foi organizado uma seleção de registros relacionados 

somente a escolarização desse adolescente (ficha individual, encaminhamento escolar e 

declaração de escolaridade), visto que os mesmos não faziam parte dos prontuários, pois cada 

adolescente inserido no programa de acompanhamento das medidas socioeducativas tem sua 

especificidade em relação à trajetória escolar. Foram coletadas também referências de 

escolarização contidas nos documentos que o Ministério Público produz com pedido de 

aplicação e decisão judicial da medida socioeducativa aplicada. 

Os “principais resultados” encontrados pelo autor em sua pesquisa indicam que a 

maioria dos adolescentes que estavam no início do cumprimento e acompanhamento das 

medidas socioeducativas destacadas encontravam-se fora da escola, por sua vez notou-se 

também que suas trajetórias escolares foram marcadas por repetências e evasão escolar 

recorrente. Não se efetiva a frequência escolar que é parte obrigatória das medidas 

socioeducativas, recaindo assim a responsabilidade da medida somente para o adolescente e 

não de quem deveria realmente acompanhar e apoiar. A pesquisa mostrou que nestes processos 

de acompanhamento que fazem parte dessa escolarização dos adolescentes em conflito com a 

lei redundou em poucos resultados, visto que não houve identificação na relação entre 

escolarização e extinção da medida socioeducativa, na medida que a ausência na oferta de vaga 

e efetivação da matrícula se tornasse obstáculo suficiente para concretização. 

Na ficha dois, que trata a Dissertação de Rosângela Maria de Araújo Ferreira 

(FERREIRA,2011), notou-se que os “Objetivos e questão de pesquisa” são: abordagem dos 

desafios em relação à inclusão escolar dos adolescentes em conflito com a lei e em situação de 

liberdade assistida, levando em consideração o ponto de vista dos profissionais tanto da 

educação quanto da justiça, e dá importância da participação das famílias como parte do 

processo. Deste modo a autora faz uma análise de como se dão os modos nas relações e 

interações com o Núcleo de Liberdade Assistida, escolas públicas e familiares. Parte-se do 

pressuposto de que existe uma necessidade de conhecer a realidade deste grupo em destaque, 

tanto no acompanhamento quanto na inserção nas escolas que estão matriculados. 
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No que se refere à "Organização do trabalho em capítulos e do que tratam”, tem-se 

que o primeiro capítulo apresenta como base a fundamentação teórica da pesquisa que se inicia 

com um debate sobre a questão do adolescente que se apropria e sofre com a construção de uma 

nova identidade e novo corpo. Em contrapartida aborda a questão desse adolescente que se 

encontra em conflito com a lei enquanto autores de atos infracionais e violência, sua inclusão 

escolar quando no cumprimento da medida socioeducativa com recorte na Liberdade Assistida 

e como o ECA apresenta estas medidas. O segundo capítulo, expõe o método qualitativo pelo 

qual foi utilizado para conduzir a análise. No terceiro capítulo, discute-se às categorias que 

foram levantadas por meio das entrevistas com público-alvo, isto é, relação e inclusão dos 

adolescentes em LA com a escola, o ponto de vista em relação a participação da família no 

processo e os desafios que a parceria entre justiça e educação podem agregar no 

acompanhamento desses adolescentes quando no cumprimento da medida socioeducativa LA 

no espaço escolar. No quarto capítulo, contém às considerações finais e os resultados 

alcançados em relação à pesquisa. 

Constatou-se que a “coleta de dados” ocorreu com a realização de entrevista 

semiestruturada, todas gravadas em gravadores digitais de voz no próprio local de trabalho do 

entrevistado e transcritas. Foram elaborados dois roteiros de sete perguntas direcionadas aos 

serventuários da justiça e servidores. Neste instrumento de pesquisa utilizado pela autora, as 

questões podem ser respondidas totalmente ou parcialmente no seu decurso. Ressaltamos 

também a flexibilidade no surgimento e elaboração de novas questões de ambas às partes, para 

que se tenha uma elucidação melhor do tema. Nesta pesquisa foram selecionados e 

entrevistados um total de 18 sujeitos no DF, sendo: (04) quatro serventuários da 1a Vara da 

Infância e Juventude – SEMSE Seção de Medidas Socioeducativas, (03) três servidores 

públicos do Núcleo de Liberdade Assistida e (11) onze servidores da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, sendo (01) um da Carreira Assistência e (10) da Carreira 

Magistério, a participação de todos ocorreu de forma voluntária. 

A análise de dados ocorreu em três fases: por análise (exploração do material das 

entrevistas por meio de uma leitura flutuante, formulação das hipóteses e dos objetivos); 

referenciação dos índices e elaboração dos indicadores e tratamento dos dados por meio de 

análise temática que desmembra o texto em unidades e agrupa em categorias. Às categorias 

selecionadas para essa pesquisa foram 07 (sete) categorias, porém, somente 03(três) dessas 

categorias permitiu-se investigar e formular sobre como ocorre o processo da inclusão escolar 

de adolescentes em situação de liberdade assistida, a interação existente entre os órgãos 



50 
 

públicos que acompanham esses adolescentes, assim como identificar o papel dos profissionais 

da Educação, do Núcleo de Liberdade Assistida e Vara da Infância e Juventude na inclusão e 

formação educativa do adolescente em LA no DF. 

Os “principais resultados” encontrados pelo autor em sua pesquisa indicam que 

existem muitas barreiras ainda por vencer, dentre elas destacamos: 1) a inclusão escolar e 

acolhimento do adolescente em conflito com a lei por parte das instituições pesquisadas ainda 

é deficitário. Identificou-se um grave abandono e desmotivação por parte dos adolescentes em 

relação a escola, proveniente de situações de discriminação e preconceitos; 2) Nota-se que as 

famílias têm pouca participação no processo de escolarização dos adolescentes, resultando em 

prejuízos educativos e sociais. Os profissionais idealizam um padrão de família que não 

corresponde com a maioria das famílias dos adolescentes em conflito com a lei, muitas por sua 

vez são monoparentais e economicamente vulneráveis. Constatou-se que quando ocorre esta 

integração entre as famílias e instituições o vínculo afetivo promove trocas de informações 

positivas. O trabalho isolado das instituições dificulta a efetivação das matrículas dos 

adolescentes em liberdade assistida, bem como não possibilita situações para que eles possam 

ser acolhidos e acompanhados pelas instituições de uma forma interligada;3) Quanto à 

integração das instituições da justiça e educação, o trabalho isolado acaba dificultando e a 

efetivação das matrículas, de maneira que o acolhimento e acompanhamento não ocorre 

positivamente. O desafio é que esses adolescentes tenham um projeto de vida que os impulsione 

tanto no presente como no futuro, com suporte de uma rede de apoio entre escola, família e 

comunidade. 

Em seguida, na ficha três, na Dissertação de Maria Izabel de Amorim 

(AMORIM,2011), os “Objetivos e questão de pesquisa” são: compreender como que os 

adolescentes autores de ato infracional vivem em relação à escola, identificando a condição 

pedagógica dos mesmos e suas características, pelo olhar dele e na experiência vivenciada por 

ele mesmo. 

Com relação à “Organização do trabalho em capítulos e do que tratam”, o primeiro 

capítulo discorre sobre a fundamentação teórica que foi separada por eixos norteadores sobre 

Adolescência, Personalidade, Sociedade, Educação, escola e experiência. No segundo capítulo 

apresentou-se toda a trajetória da pesquisa de campo e análise e discussão dos resultados, 

seguindo o parâmetro utilizado pela autora, o Projeto Caminhar. Quanto a análise dos dados 

pautou-se às seguintes categorias: identificação quanto à idade e gênero; Os outros da escola e 

o adolescente; Relação com a punição; A escola e o adolescente; Relação com a família; 
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Relação com a violência; Relação com a droga e a Relação com o futuro. O terceiro capítulo 

antecede algumas considerações finais. 

Verificou-se que a “coleta de dados” ocorreu de forma que caracterizou a pesquisa 

como estudo de caso, abordada de maneira qualitativa. O grupo em destaque que foi pesquisado 

são adolescentes que estavam em cumprimento de medidas socioeducativas em regime de 

Liberdade Assistida no ano de 2010, que resultou em 87(oitenta e sete) adolescentes. Dentre 

esses, foram selecionados para às entrevistas um grupo de 07 (sete) adolescentes que cumpriam 

medida socioeducativa no Projeto Caminhar. Os instrumentos utilizados para coleta de dados 

foram: resgate de elementos documentais (relatórios e projetos), entrevistas parcialmente 

estruturadas com perguntas elaboradas e organizadas anteriormente pela pesquisadora. Quanto 

às entrevistas, umas foram gravadas com autorização e outras não houve permissão do 

adolescente. A interpretação dos dados coletados foi realizada pela análise dos conteúdos das 

entrevistas, visto que as mesmas aconteceram no próprio Projeto Caminhar e houve necessidade 

de uma das entrevistas ser realizada na casa de um adolescente. Os conteúdos foram 

organizados por tópicos para facilitar a apresentação, que foi a seguinte: sendo eles: 1) 

Identificação quanto à idade e gênero; 2) Os Outros da escola e o adolescente; 3) Relação com 

a punição; 4) A escola e o adolescente; 5) Relação com a família; 6) Relação com a violência; 

7) Relação com a droga; e 8) Relação com o futuro. 

Com relação aos “principais resultados” que a pesquisa constatou, foram verificados 

diversos elementos relativos às experiências em relação à escola. Importante destacar que os 

adolescentes experimentaram e vivenciaram a estigmatização e a desvalorização na relação com 

gestão e professores. Para eles a escola não possui função social positiva e os conteúdos 

transmitidos não têm valor para a vida dos mesmos. No espaço escolar os adolescentes 

vivenciaram brigas, confusões e a contínua reprodução de um estigma negativo para eles. A 

autora constatou que quando no cumprimento da medida socioeducativa liberdade assistida, 

eles experimentaram por parte da escola uma trajetória de preconceitos e desrespeito com a 

condição social que eles possuíam. Em contrapartida os adolescentes reagem com agressões, 

desmotivação, evasão e até expulsão escolar. A autora por meio de sua pesquisa entende que é 

fundamental que as escolas e os programas de atendimento construam um espaço de atenção 

maior, acolhimento e escuta para este grupo, de maneira que eles possam se tornar sujeitos de 

suas próprias histórias, pois a escolarização é um dos principais e complexos fenômenos a ser 

pensado. 
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Ao trabalharmos com a ficha quatro, a Dissertação de Paula de Castro Escanuela 

(ESCANUELA,2009), verificou-se os “Objetivos e questão de pesquisa” foram: investigar e 

compreender o processo de escolarização formal dos adolescentes infratores no cumprimento 

das medidas socioeducativas em meio aberto (Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade 

Assistida), prescritas pelo ECA. Visando assim buscar os fenômenos e impactos específicos 

que ocorrem quando esses adolescentes estão inseridos na instituição escolar e entender qual 

papel e função da escola em relação ao processo socioeducativo que fazem com que esses 

adolescentes infratores sejam submetidos. 

Sobre a “Organização do trabalho em capítulos e do que tratam”, o primeiro capítulo 

discorre sobre a leitura e fundamentação teórica do ECA, isto é, seus princípios, aplicabilidade 

e prescrição das medidas socioeducativas desde sua implementação como ordenamento legal, 

que garante direito à educação. acesso e permanência das crianças e adolescentes a diferentes 

segmentos sociais. Traz também um panorama das instituições que são responsáveis pela 

socioeducação. No segundo capítulo apresenta a pesquisa de campo, dados obtidos e 

depoimentos transcritos sobre a presença do adolescente infrator e/ou aluno no interior das 

escolas pesquisadas quando no cumprimento das medidas socioeducativas PSC e LA. 

No estudo, a “coleta de dados” ocorreu de forma analítica, isto é, os dados foram 

obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com equipe pedagógica e 

professores de duas escolas públicas selecionadas, uma municipal (ensino fundamental I e II) e 

outra estadual (ensino fundamental II, ensino médio e educação de Jovens e Adultos – EJA), 

situadas no interior da cidade de São Paulo. Efetuou-se também a leitura dos processos e 

prontuários judiciais dos adolescentes que estavam no cumprimento das medidas 

socioeducativas, depoimentos do juiz da Vara da Infância e Juventude e outros profissionais, a 

fim de se obter os dados. 

Ao serem verificados os “principais resultados” da pesquisa, tem-se a explicitação de 

uma aprendizagem defasada, a não permanência, a baixa escolarização e exclusão escolar. 

Quanto ao levantamento das entrevistas realizadas com coordenador pedagógico e docentes da 

rede estadual, notou-se que havia um desconhecimento da maioria dos alunos em LA e PSC. 

Quando os reconheciam, eram caracterizados como aqueles que não estavam em cumprimento 

das medidas socioeducativas e sim pelo comportamento totalmente inadequado e não 

cumprimento das normas e regras instituídas pela escola. Os adolescentes em conflito com a lei 

que permaneciam na escola eram aqueles que respeitavam e cumpriam às normas morais, e se 

não cumprissem e não se conformassem com a dinâmica da instituição escolar eram excluídos, 
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pois não correspondiam os valores morais impostos pelos educadores. Para a autora, a escola 

exerce o papel de instituição de julgamento e adequação moral na trajetória do adolescente em 

conflito com a lei, reduzindo assim as possibilidades e autonomia desses sujeitos. A pesquisa 

apontou ainda que, os relatos da equipe de coordenação pedagógica apresentam a família como 

responsável por todo o processo que o adolescente em conflito com a lei vive. Por sua vez, os 

relatos dos gestores não apresentam a ausência do Estado no âmbito da garantia dos direitos e 

do pleno desenvolvimento do adolescente em conflito com a lei, já assegurados pelo ECA. 

Na ficha cinco, que trata da Dissertação de Márcio Alexandre Masella (MASELLA, 

2010), verificamos que os “Objetivos e questão de pesquisa” são: analisar quais políticas 

públicas apresentadas pela Secretaria Municipal de Educação da cidade de Embu, no período 

de 2008 e 2009, em relação ao acolhimento, inserção dos adolescentes em Liberdade Assistida 

no sistema de ensino e investigar os desafios da prática pedagógica. 

Quando investigada a “Organização do trabalho em capítulos e do que tratam”, 

verificou-se que o primeiro capítulo contém duas partes, na primeira é apresentado um histórico 

da Doutrina da Situação Irregular em relação ao adolescente dentro de um contexto político- 

econômico ressaltando a intervenção do Estado. Na segunda parte, discorre-se a partir dos anos 

de 1980, quando a partir de debates sobre quando a cidadania, às crianças e adolescentes 

tornam-se sujeitos de direitos no âmbito da doutrina da proteção integral. No segundo capítulo, 

trata-se do panorama da política de atendimento no que diz respeito ao adolescente em conflito 

com a lei no cumprimento da medida socioeducativa Liberdade Assistida, como parte do 

sistema de garantia de direitos e municipalização das medidas em meio aberto: fundamentação 

e normativas vigentes. No capítulo três apresenta-se a pesquisa de campo na cidade de Embu: 

às ações e políticas públicas realizadas pela Secretaria de Educação e a escola selecionada para 

a pesquisa. Já no capítulo quatro, os dados colhidos na pesquisa de campo são apresentados em 

dois níveis: das decisões de política educacional da Secretaria Municipal de Educação para o 

atendimento do adolescente infrator como os desafios da prática, encontrados na escola 

pesquisada e às provocações curriculares resultantes das análises apresentadas com suporte nos 

princípios de Paulo Freire a fim de superar os desafios da prática. 

No que tange à “coleta de dados”, destaca-se que ela ocorreu em formato de pesquisa 

qualitativa, no intuito de compreender qual era a proposta no sistema de ensino do município 

citado para que se implementasse ações para a inserção do adolescente em conflito com a lei 

que cumpriam medida socioeducativa Liberdade Assistida. Em relação ao trabalho de campo, 
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dividiu-se em três temas norteadores: Formação permanente dos educadores; A importância do 

diálogo; A inclusão social e o direito humano de ser. 

Foram realizadas análises de documentos, entrevistas, observações, levantamento 

bibliográfico de fontes partindo de documentos internacionais reconhecidos no Brasil. Quanto 

às obras de Paulo Freire, foi feito estudo, pesquisa de documentos oficiais, participação e 

observação de um Seminário de Formação de Educadores divulgado pela própria Secretaria 

Municipal de Embu. Quanto a escola que foi indicada pela Secretaria Municipal local, foi 

realizada uma seleção para que se investigasse os desafios da prática de acolhimento aos 

adolescentes vulneráveis socialmente, análise do projeto político pedagógico, entrevistas 

abertas e registros dos conteúdos feito pelo próprio pesquisador, observação de campo e registro 

em quatro reuniões de HTPC (horário de trabalho pedagógico coletivo), e de situações do dia a 

dia e vivência organizadas no espaço escola. 

Sobre os “principais resultados” que a pesquisa evidenciou, destaca-se a existência de 

ações estruturantes no sistema de ensino na cidade de Embu, essas ações garantem que o 

adolescente em conflito com a lei seja inserido na rede municipal. O princípio norteador das 

políticas públicas educacionais no Embu é o pensamento de Paulo Freire. Nas escolas 

selecionadas e pesquisadas o autor observou processos que contemplavam a inclusão desse 

grupo em situação de vulnerabilidade e ações e práticas voltadas à questão dos direitos humanos 

desse adolescente em destaque. Na escola municipal Elza Marreiro Medina, por exemplo, 

registros e observações apontaram que o diálogo é um fator importante e também praticado por 

todos para que haja uma reflexão sobre a realidade, no sentido de transformação da ação. Trata- 

se muito desse ponto no encontro realizado pelos educadores no Horário de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (HTPC), pois eles entendiam que a prática do diálogo é uma condição 

primordial para que o trabalho da escola obtenha resultados positivos. Segundo a pesquisa, para 

a rede Municipal de Embu, o trabalho com adolescentes que cumprem medida socioeducativa 

em Liberdade Assistida é um grande desafio para os educadores, desde sua percepção e reação 

no atendimento, como também a presença dos mesmos na escola. Para superar os desafios da 

prática, no estudo compreendeu-se que as implicações curriculares resultantes das análises 

estabeleceram pontos importantes que tinham como suporte os referenciais freireanos. Notou- 

se que havia um movimento dos educadores quanto à conscientização no mundo e uma 

constante busca na formação permanente, para que se tenha uma prática pedagógica planejada 

e que esteja integrada às experiências e vivências que os educandos já possuem e trazem para 

o espaço escolar. Constatou-se um fator estimulante na Secretaria da Educação de Embu, que 
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seus educadores não apresentam problemas nem dificuldades na aceitação do adolescente em 

conflito com a lei, e sim estimulam que os mesmos possam ser incluídos efetivamente tanto na 

escola como cidadão em Embu. 

Na ficha seis, a Dissertação de Aline Fávaro Dias (DIAS,2011), os “Objetivos e 

questão de pesquisa” são entender como os jovens que estão no cumprimento da medida 

socioeducativa de Liberdade Assistida atribuem o significado em relação a instituição escolar 

e às experiências que vivem, identificando assim os pontos que tanto dificultam ou facilitam 

sua permanência. Partindo do pressuposto de uma Educação Libertadora, a pesquisa sobre a 

trajetória escolar do jovem em conflito com a lei foi concretizada em uma instituição de 

atendimento na cidade de São Carlos/SP, a fim de que se discuta os modos em que se dá a 

relação que é experienciada no contexto escolar, de maneira que se possa dar lugar de fala e 

compreender a 

visão desses jovens quanto a escola, equipe gestora, docentes e funcionários. Como tem 

sido a forma e transmissão dos conteúdos, o acolhimento e acesso às atividades, para que se 

efetive sua permanência na escola. 

Sobre a “Organização do trabalho em capítulos e do que tratam", notou-se que a 

pesquisa se desenvolve em cinco capítulos. O capítulo um aborda a questão do jovem e 

juventude, com embasamento teórico que aprofunde os fenômenos ocorridos nesta fase, com 

um recorte no jovem em conflito com a lei, que sempre é visto pela infração que cometeu e não 

pelo lugar que ocupa como sujeito de direitos. A educação é exposta no capítulo dois, com 

destaque a compreensão da função social da instituição escolar, tanto no sentido histórico como 

econômico. Partindo do pressuposto de que a educação pode ser libertária, discute-se a realidade 

da democratização do acesso ao ensino formal para jovens de camadas socialmente vulneráveis. 

O capítulo três apresenta o campo empírico da investigação: referenciais teórico- 

metodológicos, seus participantes, procedimentos e instrumentos adotados na coleta de dados. 

Neste estudo, aborda-se o Programa de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de São 

Carlos/SP, como local em que ocorreu a investigação. Já no quarto capítulo, com base na 

literatura lida, apresenta-se a discussão dos dados e os significados que os jovens em conflito 

com a lei atribuíram à escola. As considerações finais são relatadas no quinto capítulo, a fim de 

buscar estratégias que facilitem a permanência dos mesmos no espaço escolar. 

Sobre a “coleta de dados”, a pesquisa se caracteriza como de natureza qualitativa, e utilizou 

como instrumentos: entrevistas semi estruturadas, registro em diário de campo por meio de 

observação participante, análise documental dos prontuários. Participaram da investigação seis 
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jovens em cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida, com idade entre 15 

e 18 anos (a maioria do grupo possuía 17 anos). Todos os participantes já haviam cometido atos 

infracionais anteriormente, isto é, eram reincidentes. Quatro deles não estavam frequentando a 

escola no momento da coleta dos dados, todos já tinham sido expulsos da escola durante sua 

trajetória escolar. Para análise do conteúdo, a autora da pesquisa levou em consideração a fala 

dos jovens e sua visão em relação aos sentidos e vivências da escola. 

Quanto à equipe gestora, foram realizadas entrevistas semiestruturadas e para a equipe 

docente, foi elaborado um questionário a fim de compreender as práticas educativas que eram 

utilizadas quando em contato com um aluno em conflito com a lei presente na turma. 

Verificou-se os “principais resultados” obtidos por meio da investigação qualitativa, 

demonstram que os problemas apontados tanto da escola quanto dos sujeitos, não somente 

dizem respeito aos jovens em conflito com a lei, e sim abrange juventude de forma geral no que 

tange a percepção do sentido que lhe é atribuído. A autora notou nas falas dos adolescentes que 

a função social da escola não se constrói somente no ambiente da sala de aula e nem tampouco 

no modelo oficial dominante de transmissão dos conteúdos, e propõem novos modos de 

vivenciar o processo de escolarização. Comprovou que os estigmas como: repetência, 

expulsões, mudança de unidade escolar fazem parte da trajetória desses jovens que fizeram 

parte do estudo. Para a altura, esta percepção faz com a escola seja vista do ponto de vista da 

ambiguidade, para eles ao mesmo tempo que a escola exclui, discrimina e se torna lugar de 

conflitos e violência entre os pares; ela também contribui para o processo de vivências e 

experiências sociais, relações de amizades e vida afetiva apontado por eles como elementos 

importantes do espaço escolar. 

Segundo a autora, quanto aos educadores participantes da pesquisa, compreendeu-se 

que existe uma necessidade de formação continuada que possa promover uma educação 

humanizadora e libertadora para além do interior das salas de aulas. A permanência escolar dos 

jovens em cumprimento de medidas em meio aberto depende de avanços que favoreçam a 

interação das relações interpessoais, promovendo a transmissão dos saberes e vivências que os 

educandos já possuem previamente, orientando novos caminhos para a educação brasileira. 

De acordo com análise da ficha sete, na Dissertação de Liliane Gonçalves Saraiva 

(SARAIVA,2006), os “Objetivos e questão de pesquisa” a autora, traz uma reflexão da 

problematização das relações que o do adolescente em conflito com a lei vive em relação aos 

mecanismos existentes no cumprimento das Medidas socioeducativas de meio aberto no 

ambiente escolar, não somente no sentido de recuperá-lo, mas sim na inclusão desse 
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adolescente. A pesquisa destaca dois questionamentos importantes: 1) de que maneira a 

organização da escola e seus modos de funcionamento ampliam e reproduzem a problemática 

da exclusão que vivenciam esses adolescentes? 2)como encontrar soluções positivas se eles não 

são aceitos, e por sua vez, não aceitam nem a escola nem o educador? Entende-se a partir desses 

questionamentos que existe uma crise na educação, que tem como causa a rejeição e como 

consequência a desmotivação pela escola. 

A “Organização do trabalho em capítulos e do que tratam”, deu-se da seguinte 

maneira: no capítulo um, a autora procurou estabelecer o tema dentro de uma perspectiva legal, 

isto é, conhecer a doutrina dos direitos da criança e adolescente em questão, desde a infância 

até a formação em cidadão e seu lugar como sujeitos de direitos, tirando-os da posição de 

objetos do Estado. Expõe também a conceitualização dos termos: menor, abandonados e 

menores delinquentes, e como se construiu o sistema de garantias ordenado pelo ECA. O 

segundo capítulo, trata da importância da escola como: espaço de inclusão, formação do 

cidadão, veículo de poder. Delimitou-se temas (exclusão e função social), para que a escola 

fosse analisada como espaço público, aquela que tem a educação como direito ou dever, 

apontando os fatores que sinalizam positivamente o sucesso do processo educativo. O terceiro 

capítulo, traz um enfrentamento da prática e teoria, por meio de um olhar diferenciado no 

interior da instituição, suas condições e contradições no âmbito social. O último capítulo, 

fundamenta essa prática, descrevendo a experiência por meio da Escola de Passagem, uma 

instituição que possibilita o elo entre o adolescente em conflito com a lei e a escola. Este elo é 

descrito com um olhar inserido no interior da Escola de Passagem, na relação com os sujeitos 

envolvidos, condições e contradições que ocupam lugar de mediação entre os adolescentes que 

cumprem medida socioeducativa em relação a sua 

formação, construção e maneiras de entender sua realidade, na busca de um ideal. 

Na “coleta de dados” a pesquisa se desenvolveu no formato de estudo de caso 

descritivo, analisando o dia a dia do atendimento e acolhimento dos adolescentes em conflito 

com a lei que participam de um determinado programa socioeducativo, em organização não- 

governamental designados por autoridade competente. A autora apresenta os procedimentos em 

duas fases: 1) descreve a análise documental, que tem como fonte o acervo da Vara da Infância 

e Juventude da comarca de Santo Ângelo/RS, no período entre 2003 a 2005 como referência.2) 

descreve a relação entre as entrevistas e diálogos com os dois adolescentes envolvidos na 

pesquisa, que por sua vez também frequentam a Escola de Passagem do Centro de Defesa dos 
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Direitos da Criança e Adolescente (CEDICA), uma ONG que desde 1998 atua na condução das 

medidas socioeducativas em Meio Aberto na comarca de Santo Ângelo/RS. 

As entrevistas foram realizadas no espaço da Escola de Passagem, a autora buscou por 

intermédio de um diálogo informal, reproduzir as entrevistas que tinham como meta, 

compreender o que os adolescentes que cumprem medida socioeducativa atribuem a ação 

pedagógica realizada na Escola de Passagem, e consequentemente sua relação e trajetória com 

a instituição denominada escola. 

Quanto aos “principais resultados” obtidos nesta investigação por meio do estudo de 

caso, observou-se que a autora teve como objetivo comprovar sua experiência por meio da 

observação e estudo na instituição em que atuava como presidente e também organizava o 

trabalho que tinha como foco os adolescentes em conflito com a lei no cumprimento das 

medidas de Meio Aberto. Por meio das leituras e reflexões realizadas, a autora compreendeu 

que este problema está no enfrentamento frente às políticas públicas apresentadas pelo sistema 

educacional, questões de igualdade social e a inclusão que a instituição escolar prática na busca 

da formação desse adolescente em conflito com a lei como indivíduo. 

Quanto à escola como instituição formal de ensino, a autora entende que seu papel é 

primordial na construção do processo socioeducativo e desperta afirmações de valores que 

atuam tanto de forma individual quanto coletiva. O adolescente em conflito com a lei, mesmo 

como sujeito de direitos inserido no espaço escolar de aprendizagem, vivência e experimenta 

um estigma social por sua condição de infrator. 

Em relação aos educadores, o estudo mostrou que há uma necessidade de que os mesmos 

possam unir sua teoria à prática, para que se adquira habilidades que possibilitem uma ação que 

socialize este educando dentro de uma pedagogia crítica, para além do que está imposto como 

ordem dominante. Desta maneira esse adolescente que precisa de mediação, possa construir 

uma relação de respeito a si próprio, aos seus direitos e bens, e como resultado possa visualizar 

e respeitar o outro. Finalmente demonstrou-se que esta experiência, para a autora, é também 

uma ação que ultrapassa o campo das ideias, de maneira que se a análise for pelo viés da escola 

formal existente, a Escola de Passagem é uma utopia que faz parte do futuro. Ressalta ainda 

que, a maneira que devemos ver esse adolescente não somente com os olhos, mas também com 

coração, de maneira que não enxerguemos apenas a rotulagem, mas sim o ser humano que está 

a nossa frente e a fim de que se valorize o que ele possui em sua história de vida. 

A ficha oito, que trata da Dissertação de Jair Santana (SANTANA,2005), explicita que 

os “Objetivos e questão de pesquisa” estão na busca para que se entenda a relação de 
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socialização do adolescente com o movimento do Hip Hop, com recorte no RAP. O estudo 

discorre acerca da questão RAP e Escolaridade, inserido no mundo dos adolescentes 

afrodescendentes que cumprem medida socioeducativa Liberdade Assistida. 

Já sobre a “Organização do trabalho em capítulos e do que tratam”, no primeiro 

capítulo, o autor analisa a questão da adolescência e adolescentes, trazendo imagens que dizem 

sobre a juventude, e que acabam influenciando no modo de como entender os jovens. O autor 

analisa também o Hip Hop, com recorte no RAP como espaço e rede de apoio, nas relações de 

trocas com seus pares e na criação de projetos que os incentivam na sua trajetória de vida. Às 

medidas socioeducativas são apresentadas no segundo capítulo, o autor faz um destaque para a 

Liberdade Assistida, que é aplicada aos autores de ato infracional. Fundamenta seu estudo no 

ordenamento jurídico do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), Art. 118°. De acordo com 

o terceiro capítulo, apresenta-se o pensar dos adolescentes afrodescendentes no cumprimento 

da medida Liberdade Assistida, em relação a escola, sobre o que a instituição escolar pensa 

deles, e também no universo da música, isto é, o que os grupos musicais falam acerca da escola 

como espaço longe da realidade desses adolescentes. No capítulo quatro, o autor preocupa-se 

em tratar da educação e justiça social, dentro de um conceito de justiça como equidade pontuado 

por John Rawls. 

Na “coleta de dados” entende-se que o autor visitou duas escolas estaduais: E.E. João 

Rodrigues Bueno e E.E. Antônio Cordeiro, localizadas na Região Norte, periferia de 

Sorocaba/SP, por indicação da Casa Vale da Benção. Conforme relatos o contato foi feito, 

porém não houve continuidade por parte das escolas para que a pesquisa se efetivasse. Diante 

disso, decidiu-se realizar às entrevistas com adolescentes afrodescendentes em cumprimento de 

medida socioeducativa Liberdade Assistida que faziam parte do programa oferecido pela Casa 

Vale da Benção. O autor organizou um roteiro semiestruturado, para viabilizar o andamento 

das entrevistas, abrangendo os seguintes temas: Liberdade Assistida, música, família, 

experiência infracional, adolescência, movimento Hip Hop e questão racial. Foram 

entrevistados seis adolescentes afrodescendentes, com idade entre 15 e 18 anos, do sexo 

masculino. Durante a realização das entrevistas os jovens foram acompanhados pelos técnicos, 

somente um dos adolescentes foi acompanhado pelo pai durante a entrevista. A estratégia 

utilizada como ferramenta no estudo foi a conversa, visto que, alguns demonstravam 

dificuldades e barreiras na expressão oral no momento da gravação. Desta maneira às 

entrevistas puderam ser gravadas e transcritas mediante autorização dos orientadores. Houve 

transcrição das falas de maneira que não identificou-se nenhum dos entrevistados, pois era 
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legalmente necessário o sigilo e também manter o compromisso firmado com as auxiliares 

técnicos(as) da Casa Vale da Benção em Sorocaba/SP. Não houve acesso aos relatórios técnicos 

que faziam parte dos processos da Vara da Infância e Juventude e dos prontuários dos 

adolescentes, pois eram sigilosos. 

Diante dos “principais resultados” o autor expõe que, o pensar dos adolescentes 

afrodescendentes em relação à escola mostrou que: dois adolescentes entendem que a 

institucionalização faz com que a escola perca a identidade e seu papel, fazendo com que se 

torne um espaço de autoritarismo, repressão, desinteresse e sem atrativos positivos; quatro 

adolescentes mudaram suas respostas quando não havia a presença vigilante dos técnicos, isto 

é, afirmaram não gostar da escola porém temem que esta posição esteja relatada nos prontuários. 

A mentira para eles é uma ferramenta de poder contra a autoridade. Conclui-se na primeira 

questão que, a escola para eles é um espaço onde se reproduz às diferenças e também firma 

identidades, nota-se a existência de estereótipos na fala da equipe gestora e docente. 

A resposta dos adolescentes entrevistados no âmbito da relação que expõe o pensamento 

da escola a respeito deles, apresentou que cinco dos adolescentes estão cientes que sua 

identificação na escola, principalmente pelo fato de serem negros e também gostar de Hip Hop 

e RAP, vivenciam o significado das palavras de maneira que, percebem que a questão da 

identidade e diferença são motivadas pela construção de um discurso repleto de preconceitos. 

Percebeu-se que a escola cria uma expectativa de que eles tenham modos e maneiras de agir 

conforme estereótipo de meninos da FEBEM. Dois deles, relata não estar ciente do que a escola 

pensa dele, e isso faz com que acreditem que a instituição pensa positivamente a seu respeito. 

Esses adolescentes afrodescendentes que cumprem medida em Liberdade Assistida, 

demonstram nas suas falas que passam por uma crise da identidade inseridos em um contexto 

de conflitos, tirando-lhes o direito de inspiração para algo bom. 

Na ficha nove, na Dissertação de Lilian Soares Magalhães (MAGALHÂES, 2015), os 

“Objetivos e questão de pesquisa” partem do pressuposto de que tanto equipe gestora quanto 

educadores das escolas reproduzem discriminação e preconceitos que são inseridos na 

sociedade fazendo com que rejeitem os adolescentes em Liberdade Assistida vindos da 

Fundação Casa, procurou-se analisar o que pensam os sujeitos que fazem parte da equipe 

escolar, seus procedimentos e comportamentos quando na presença deles e na efetivação da 

matrícula. 

Diante da “Organização do trabalho em capítulos e do que tratam”, procedeu-se 

inicialmente à investigação de vários autores que serviram de base de fundamentação teórica, a 
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fim de guiar a coleta dos dados referentes ao problema da pesquisa e viabilizar a análise, por 

meio de leituras e acesso aos documentos legais. No capítulo dois, foi elaborado a construção 

dos instrumentos de pesquisa utilizados: questionários que atingissem um número maior de 

diretores, coordenadores e professores, em duas escolas que se colocaram à disposição para 

participar do estudo, levando em consideração que estas escolas apresentaram um número 

razoável de adolescentes egressos da Fundação Casa; dados e informações das escolas, gestores 

e professores. Já no terceiro capítulo, foi exposto às análises num campo maior e possibilidades 

para o trabalho com estes adolescentes. 

Conforme a “coleta de dados “tem-se que ocorreu por meio de um estudo de caso, a 

pesquisa foi feita em duas escolas situadas na cidade de Guarulhos/SP, em bairros de alta 

vulnerabilidade social. Cada escola investigada pertence a um bairro e diretoria de ensino 

distintas, visto que existem somente duas diretorias de ensino no município. A seleção das 

escolas deu-se por intermédio de autoridade competente nas diretorias de ensino, e após 10 

contatos, duas se dispuseram a participar da pesquisa e possuíam no seu rol de matrículas, 

adolescentes vindos da Fundação Casa e que estavam no cumprimento da medida 

socioeducativa Liberdade Assistida em anos interiores. Foi acordado com as escolas 

participantes que mantivessem total sigilo tanto das escolas quanto dos participantes. A escola 

A, se prontificou a debater o tema e participar da pesquisa e o clima era quase sempre agradável, 

porém houve desencontros no decorrer da pesquisa. O total de entrevistados foram 27 

professores e 5 gestores. Em relação à escola B, houve muita resistência por parte da equipe 

gestora que declarou que o tema era polêmico, por sua vez a pesquisadora insistiu para que a 

pesquisa fosse concretizada. Participaram das entrevistas 20 professores e 6 gestores. 

A autora esclarece que, após autorização da escola, gestores e professores, o 

preenchimento dos questionários, debates, e diálogos foram realizados no Atividade de trabalho 

pedagógico coletivo (ATPC). Toda a equipe gestora e o corpo docente das unidades escolares 

envolvidas responderam os questionários de maneira que foi realizada a análise dos dados e os 

resultados obtidos apresentados na pesquisa. 

Nos “principais resultados “apresentados a pesquisa demonstrou que tanto a equipe 

gestora quanto o corpo docente, pensam que no espaço escolar não há possibilidades para que 

os adolescentes em conflito com a lei e egressos da Fundação Casa estejam presentes, e se 

houvesse alguma possibilidade deveria ocorrer com restrições. Conforme a autora, este 

pensamento parte do pressuposto de que esses adolescentes causam conflitos, intimidações e 

dificuldades de adaptações às regras da escola, atingindo assim o grupo de colegas e 
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professores. Notou-se que a escola como instituição, representada pelos seus gestores, não 

querem receber nem acolher esse grupo de adolescentes, e por sua vez quando este fato ocorre 

os mesmos sofrem diferentes processos de exclusão com o intuito de que seja definitiva. 

Segundo a autora, dentro do núcleo escolar eles são vistos como corpos estranhos, 

estigmatizados e tratados com a definição de alunos L.A., termo muito utilizado nas duas 

escolas que participaram da pesquisa, para identificação dos adolescentes em conflito com a lei 

que cumprem ou já cumpriram medida socioeducativa Liberdade Assistida. Dentro de uma 

análise mais profunda dos dados coletados, os gestores e professores levantaram aspectos 

relevantes, isto é, demonstraram que este olhar estigmatizador, a discriminação, o preconceito, 

o medo somado a verificação de que a instituição escolar não possui estrutura e nem os sujeitos 

que delas participam possuem formação que no que diz respeito ao trabalho educacional e 

acompanhamento desse grupo de adolescentes. 

Esta situação, de acordo a autora, deixa claro que tanto adolescentes em conflito com a 

lei egressos da Fundação Casa, quanto outros adolescentes matriculados deveriam ter acesso a 

escolas que estejam preparadas no atendimento adequado, no âmbito pessoal e profissional, de 

maneira que todos alcançados em suas necessidades. 

A pesquisa também aponta nos depoimentos que houve sugestionamentos para que se 

alcance um trabalho educacional melhor na área da socioeducação. Importante o destaque que 

a autora traz revelando possibilidades e desejos dos sujeitos que fazem parte da escola, para que 

sejam conhecidos por autoridades competentes que atuam junto às políticas educacionais e 

assim as viabilizem. 

De acordo com a análise da ficha dez, que se refere à Dissertação de Luziane de Assis 

Ruela Siqueira (SIQUEIRA,2016), os “Objetivos e questão de pesquisa” buscaram 

compreender por meio de narrativas vividas pelos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa Liberdade Assistida, qual a representação, os sentidos e os processos (tensões, 

desafios, impossibilidades etc.), que o espaço escolar simboliza para eles. Pretendeu-se 

averiguar as vivências, seus (re)encontros e suas relações com a escola. 

Sobre a “Organização do trabalho em capítulos e do que tratam", a autora afirma 

na primeira parte, foram elaboradas reflexões no sentido de compreender a respeito do termo 

Liberdade, desnaturalizar o termo e às práticas fundamentado em diferentes autores, para que 

se pudesse iniciar um entendimento em relação a Liberdade Assistida: se realmente há 

possibilidades de cumpri-la e se ela pode ser assistida. Na parte dois, a proposta foi traçar mapas 

para que ocorresse o encontro entre o adolescente no cumprimento da medida socioeducativa 
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Liberdade Assistida e a instituição escolar. Segundo a autora, foi utilizado a cartografia, com 

base conceitual em autores citados na pesquisa, no intuito de acompanhar os processos e focar 

nos encontros, que sempre se atualizam, e não focar no objeto e sim no sentido que tanto o 

pesquisador quanto o pesquisado mergulhem na experiência. Também encontramos os dados 

em relação aos locais selecionados para a pesquisa, depois de uma longa trajetória de 

dificuldades: escola e o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS). 

Quanto à parte três, apresenta a escola como primeiro porto da pesquisa, relata-se movimentos 

e vivências encontradas na sala de aula da turma da Educação de Jovens e Adultos (E.J.A), com 

narrativas de professores e alunos, levando em conta que haveria possibilidade de existir nesta 

turma adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa referida. Já na parte quatro, o 

CREAS Centro e de Maruípe são apresentados como segundo porto do estudo, visto que na 

escola não houve encontro com os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de 

Liberdade Assistida. Durante um período de aproximadamente dez meses, ocorreram os 

encontros e desencontros, entre profissionais e adolescentes que narraram suas histórias, 

conforme relata a autora. Finalizando a pesquisa, a parte cinco aborda as reflexões do que 

resultou a experiência. 

Em relação à "coleta de dados”, constatou-se que ela pautou na construção cartográfica 

dos encontros entre adolescentes e a escola. Propôs-se utilizar da escuta, partilhamento, conto 

e reconto das narrativas (que aparentemente seriam sem valor), dos adolescentes no 

cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida e alunos de escolas públicas 

localizadas no município de Vitória. Após período de levantamento de dados, optou-se por dois 

campos que seriam referências para o estudo: escola municipal de ensino fundamental (turma 

da E.J.A/noturno), e o CREAS da região central e de Maruípe, com encontros previamente 

acordados no mesmo dia em que o adolescente comparecesse para cumprimento da medida. A 

autora utilizou uma pergunta norteadora: O que é a escola para você? Para que se compartilhasse 

sentidos, concepções, impressões desses sujeitos, antes de sua reinserção e também no encontro 

com a escola. Também ouviu narrativas de professores e cartografou-se às práticas educativas 

usadas para com os adolescentes em questão. Ressaltou- se que a turma da E.J.A era 

heterogênea quanto às idades que variavam de 15 a 55 anos de idade, muitos com grande 

dificuldade de leitura e escrita. Conforme a pesquisadora, nos CREASs foi complicado 

selecionar os adolescentes participantes porque um dos requisitos era estar matriculado na 

escola pública. Foram relatadas a história de quatro adolescentes: Menino- Sorriso, Menino-

Corpo, Menino-Olhar e Menino-Pai. 
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Nos “principais resultados” obtidos a autora deixa claro que viveu uma experiência 

importante na turma da E.J.A no período noturno, porém não houve nenhum encontro com os 

adolescentes que cumpriam a medida referida na pesquisa. Um fator positivo foi ouvir as 

narrativas de outros alunos e professores que falavam a respeito dos adolescentes, o foco era 

ouvi-los, encontrá-los e conhecer suas próprias narrativas. 

A viagem, como se refere a autora, se dá em meio aos encontros e desencontros com 

meninos separados no olhar, sorriso, corpo e paternidade. Professores também fragmentados 

diante de desconhecidos. As narrativas desses meninos apresentados no estudo, fazem com que 

seja desconstruído e o termo liberdade assistida, pois não afirma a viabilidade de uma liberdade 

que seja compartilhada entre os pares, pelo contrário, tem carregado em si a punição, um ser 

vigiado e controlado. A concepção da medida socioeducativa, para a autora, deve ser 

desnaturalizada. 

Nas suas narrativas, os adolescentes transportam-nos para um questionamento 

importante exposto pela autora, o repensar da escola, do compromisso das políticas públicas e 

a necessidade de uma legislação que atenda os adolescentes em conflito com a lei em 

cumprimento das medidas socioeducativas, tendo como princípio a ética da responsabilidade. 

Resultando em espaços em que as práticas educativas farão com que se desenvolva uma 

liberdade compartilhada na vivência, experiência e pertencimento; onde os educadores possam 

repensar seus modos de ensinar e apostar que cada adolescente possa ser livre e ter uma ação 

de transformar e renovar o mundo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta investigação motivou-se dos questionamentos que fizeram parte de minha vivência 

no ambiente escolar e no atendimento de adolescentes em conflito com a lei. Por meio de 

acontecimentos ocasionados em minha trajetória acadêmica, bem como cursando unidades 

curriculares que permitiram leitura de autores que tratam de temas que envolvem o processo da 

escolarização de adolescentes que cumprem medida socioeducativa de Liberdade Assistida, 

compreendi a necessidade de pesquisar e trazer reflexões em relação aos modos em que se dá a 

aplicabilidade da medida, e como essa escolarização tem se caracterizado e marcando a 

trajetória escolar desses adolescentes. 

Vários questionamentos surgiram durante o processo de construção da pesquisa, de 

maneira que foram sendo incorporados à produção, tais como: seria possível afirmar que essas 

medidas têm caráter educativo, e que a escola como instituição socializadora tem o papel de 

impor limites? Por que, segundo os estudos lidos, ocorre um preconceito e consequentemente 

exclusão em relação ao aluno no seu reingresso à escola no cumprimento da medida 

socioeducativa de Liberdade Assistida? 

A primeira intenção era fazer uma pesquisa de campo, com entrevistas aos gestores e 

professores que atendem adolescentes nessa situação. Dada a situação de pandemia, optou-se 

por um estudo bibliográfico. Com este estudo objetivou-se pesquisar estudos que investigaram 

processos de escolarização de adolescentes em cumprimento de medida de Liberdade Assistida, 

a fim de: 

● Explicitar as características dessa produção como ano, instituição, autor, 

metodologia, temas específicos, objetivos. 

● Compreender, por meio da análise dos resultados dos estudos, de que 

forma tem se concretizado esses processos de escolarização. 

Os dados foram coletados por meio do levantamento no banco de teses e dissertações 

da CAPES, abrangendo o período de 2005 a 2016 e a área de concentração “Educação”. Foram 

analisadas dez pesquisas e os resultados dessa investigação são apresentados com foco nos 

objetivos citados acima. 

Em relação a análise das características das produções, notou-se uma semelhança no 

que diz respeito ao interesse em investigar a aplicabilidade das medidas socioeducativas, 

principalmente quanto ao caráter pedagógico-educativo vinculado à matrícula e frequência 

escolar, isto é, os adolescentes são de uma certa maneira obrigados a frequentarem o espaço 
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escolar perante o ordenamento do Estatuto da Criança e Adolescente. Este vínculo por sua vez 

faz com que a escola como instituição desempenhe uma importante função social. Os resultados 

das pesquisas lidas evidenciaram as possibilidades e dificuldades da escola em cumprir seu 

papel social na socialização de adolescentes em conflito com a lei. 

Para Netto (2008), as medidas socioeducativas podem ter caráter tanto pedagógico 

quanto punitivo, visto que os resultados apontaram que a maioria dos adolescentes quando no 

início da medida estavam fora da escola. No sentido pedagógico o adolescente quando na 

aplicação e cumprimento da medida, vê-se obrigado a frequentar a escola, porém, a efetivação 

da matrícula não acontece, visto que existe uma ausência de vaga por parte dos gestores. A 

punição está no sentido de que a referida medida é uma resposta imposta pelo judiciário quanto 

ao ato infracional cometido, consequentemente, no ordenamento legal do Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA), e educação já está posta como um dos direitos prioritários e como um dever 

do Estado, e no ato da aplicação da medida por autoridade competente novamente a frequência 

escolar é um dos requisitos para seu cumprimento. 

Nos estudos que trataram da relação do adolescente em conflito com a lei e a escola, 

observou-se que a escola deixou de ser fator importante para esse adolescente, o que dificulta 

o cumprimento de seu papel social. De acordo com Amorin (2011), para os adolescentes em 

LA, a escola nem sempre possui uma função social positiva, e os conteúdos transmitidos não 

têm valor para a vida deles. Os estudos apontam que é fundamental que as escolas e os 

programas de atendimento construam um espaço de atenção maior de acolhimento e escuta, 

pois a escolarização é um dos principais e complexos fenômenos a ser pensado. Outros autores 

como Dias (2011), relata que nas falas dos adolescentes, a função social da escola não se 

constrói somente no ambiente da sala de aula e nem tampouco no modelo oficial dominante de 

transmissão dos conteúdos, sendo necessário o estabelecimento de um vínculo positivo entre o 

adolescente e a escola. Saraiva (2006), entende que o papel da escola como instituição formal 

de ensino é primordial na construção do processo socioeducativo, podendo despertar afirmações 

de valores positivos que atuam tanto de forma individual quanto coletiva, porém a realidade 

desse adolescente em conflito com a lei quando inserido no espaço de aprendizagem é uma 

experiência de estigma social por sua condição de infrator. 

Em relação aos modos em que se dá o processo de escolarização dos adolescentes que 

cumprem a medida socioeducativa em LA, o levantamento das pesquisas mostrou que ao 

mesmo tempo em que a medida requer a inclusão desse adolescente na escola por meio da 

efetivação da matrícula e frequência, o espaço escolar para eles tornou-se um lugar de 
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experiências negativas, tais como: discriminação, preconceitos, estigmas, não pertencimento, e 

uma exclusão que inicia-se no interior dá escola e consequentemente resulta em repetência, 

fracasso e evasão escolar. 

A concretização dessa escolarização tem ocorrido com rupturas. As pesquisas 

demonstraram uma trajetória escolar em que as práticas educativas vão em sentido contrário a 

uma educação libertadora, que permita que este adolescente em conflito com a lei alcance 

visibilidade e pratique uma ação transformadora na sociedade. Como afirma Ferreira (2011), a 

inclusão escolar e acolhimento do adolescente em conflito com a lei por parte das instituições 

pesquisadas ainda é deficitário, os relatos identificaram um grave abandono e desmotivação por 

parte dos adolescentes em relação a escola, proveniente de situações de discriminação e 

preconceitos. A pesquisa de Santana (2005) evidencia aspectos relacionados ao preconceito 

racial, quando adolescentes estão inseridos num contexto de conflitos no ambiente escolar, onde 

lhes é tirado o direito de inspiração para algo bom. Cientes de que são identificados por serem 

negros e gostarem de HIP HOP e RAP, vivenciam os significados das palavras e percebem que 

este conflito é motivado pela construção de um discurso cheio de preconceitos. 

Quanto à análise das as pesquisas que trataram dos modos de pensar e das maneiras com 

que os educadores têm estabelecido relações com os adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa, a maioria demonstrou que não há formação continuada específica tanto no 

sentido de auxiliar o educador a inserir este adolescente na escola, e nem mesmo quanto as 

práticas educativas a serem utilizadas pelos professores. Constatou-se que por parte dos 

gestores e docentes os adolescentes em conflito com a lei experimentaram repúdio, 

discriminação, sentimentos hostis e estigmatização. Amorim (2011), evidenciou que os 

adolescentes participantes do estudo experimentaram e vivenciaram a estigmatização e a 

desvalorização na relação com a gestão e professores, de maneira que o desrespeito com a 

condição social que eles possuíam era notório. A maneira com que esses adolescentes 

respondiam era com atitudes de agressões, desmotivação, muitas vezes ocasionando a evasão e 

até expulsão escolar. Também foi evidenciado nas pesquisas o fato de algumas vezes os 

adolescentes que cumpriam a medida LA eram desconhecidos dos educadores e quando havia 

sua identificação a eles eram logo marcados perigosos e inadequados. (ESCANUELA, 2009). 

Outro fator extremamente negativo observado na análise em relação aos gestores e 

professores, é o fato de que esses adolescentes em conflito com a lei e egressos da Fundação 

Casa, não deveriam estar presentes no espaço escolar, afirmaram nos seus relatos que não há 

possibilidade de inclusão e que não querem receber nem tampouco acolher esses adolescentes 
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na escola. Percebeu-se que dentro do ambiente escolar eles são vistos como corpos estranhos, 

tratados com a definição de LA perdendo assim sua identidade. Entende-se que esses processos 

de exclusão tem um intuito de que ela ocorra de forma definitiva. 

Para finalizar, espera-se que os dados e reflexões que aqui foram realizados possam 

contribuir para outros estudos no campo da educação, bem como a os processos de formação 

de educadores ampliando conhecimentos referentes aos processos de escolarização dos 

adolescentes em conflito com a lei no cumprimento da medida socioeducativa - Liberdade 

Assistida, a fim de que as práticas educativas possam ser emancipatórias e dialógicas. Espera- 

se que a socioeducação seja valorizada, no sentido de que esses adolescentes tenham 

visibilidade, sejam acolhidos em sua especificidade e incluídos como protagonistas de sua 

própria trajetória, não só no espaço escolar como também na sociedade. 
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