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“A história de toda a sociedade até hoje tem sido a história das 

lutas de classe”. 

 (Karl Marx) 

 

“Enquanto os homens exercem seus podres poderes 

Morrer e matar de fome, de raiva e de sede 

São tantas vezes gestos naturais 

Eu quero aproximar meu cantar vagabundo 

Daqueles que velam pela alegria do mundo 

Indo mais fundo...” 

(Caetano Veloso)
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RESUMO 
 
 

O presente trabalho apresenta em uma perspectiva histórica, o atendimento da 
criança e do adolescente marginalizados. O objetivo geral deste trabalho foi 
identificar os aspectos pedagógicos e jurídicos das medidas socioeducativas 
destinadas aos adolescentes infratores no processo de ressocialização no Projeto 
Murialdo. No trabalho é apresentado o atendimento feito a esse segmento no que 
diz respeito à implantação de políticas públicas, as quais foram surgindo a fim de 
garantir direitos à juventude do país, mostrando sua configuração nos diferentes 
momentos históricos, bem como a forma como o atendimento foi se modificando na 
sociedade capitalista. No estudo é tratada a situação atual do adolescente em 
conflito com a lei, por meio da explicitação das medidas socioeducativas, da 
educação e da sociedade, com vistas à ressocialização do adolescente, sujeito em 
processo de desenvolvimento. O trabalho foi realizado por meio de estudo 
bibliográfico e trabalho de campo. No trabalho desenvolvido foi possível identificar 
políticas excludentes, as quais negam e desvalorizam as classes menos favorecidas, 
que são as que mais necessitam da garantia dos direitos como cidadão. 
 
Palavras-chave: Adolescente. Ato Infracional. Educação. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Medidas socioeducativas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A escolha deste tema partiu das experiências relatadas por um 

professor durante as aulas no Ensino Médio em relação a seu trabalho em 

instituições que atendem adolescentes em conflito com a lei. Essas conversas 

motivaram meu interesse nos assuntos relacionados aos adolescentes que, por 

inúmeras causas, cometem o ato infracional. 

 A relação entre o adolescente infrator e a lei já foi tematizada e 

amplamente discutida por diferentes autores, entre esses, Sales (2007), Couto e 

Melo (1998) e Volpi (1997), porém, ainda é contemporânea a discussão das políticas 

públicas em torno da infância e da adolescência.  

A relevância da temática também mostra uma íntima relação com a 

realidade educacional dos adolescentes que cometem ato infracional e que 

cumprem as medidas socioeducativas. O tema ressalta questionamentos 

significativos para pesquisa e também para intervenções pedagógicas, uma vez que 

a educação poderá se constituir como um importante caminho para a 

ressocialização de adolescentes em conflito com a lei. 

Por meio do trabalho desenvolvido foi possível identificar como, em 

diferentes momentos históricos, se deu o atendimento voltado às crianças e 

adolescentes pobres e abandonados, e como esse atendimento permaneceu 

durante muito tempo, até a elaboração dos primeiros documentos e a implantação 

de políticas a fim de garantir direitos iguais a esses jovens. Então, identifica-se o 

processo de mudança no atendimento do adolescente, de situação irregular para 

proteção integral. 

Assim, na área profissional, este trabalho contribuiu para o 

conhecimento dos direitos dos adolescentes em conflito com a lei, fazendo com que 

o atendimento a esses jovens possa atingir o objetivo principal, que é a 

ressocialização a partir do respeito na infância e na juventude, estando esses em 

condição peculiar de desenvolvimento, como prevê a lei e as Políticas Públicas 

voltadas para ações efetivas de atendimento aos adolescentes, para que o mesmo, 

em seu processo de formação, possa viver em convívio social. 

Um dos mais importantes documentos na garantia dos direitos da 

juventude no Brasil é o ECA, nele estão descritos os direitos e deveres desses 
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sujeitos. O documento visa a igualdade da criança e do adolescente ante a 

sociedade, independente de classe social, etnia, religião, cor e etc.  

O objetivo geral deste trabalho foi identificar os aspectos 

pedagógicos e jurídicos das medidas socioeducativas destinadas aos adolescentes 

infratores no processo de ressocialização no Projeto Murialdo. Como objetivos 

específicos, o trabalho buscou analisar e apresentar os aspectos gerais dos 

fundamentos pedagógicos e jurídicos das medidas socioeducativas; relacionar os 

aspectos pedagógicos e jurídicos apresentados, apontando como eles orientam as 

práticas educativas voltadas para o processo de ressocialização do adolescente 

infrator e, por fim, conhecer e apresentar o trabalho de atendimento ao adolescente 

infrator do Projeto Murialdo da Cidade de Londrina/Pr. 

A pesquisa foi desenvolvida em torno do seguinte problema: quais 

são os aspectos pedagógicos e jurídicos das medidas socioeducativas previstas no 

ECA? Como esses fundamentos podem orientar as práticas educativas nos espaços 

de ressocialização?  

O estudo foi desenvolvido com base em uma pesquisa de caráter 

qualitativo. A escolha da pesquisa qualitativa é considerada ideal para o intuito do 

estudo, pois a partir da análise dos dados em uma perspectiva qualitativa, tendo 

como instrumento de coleta de dados a entrevista semi estruturada, é possível 

perceber-se a intencionalidade das falas, transmitindo suas vivências, sua realidade, 

seu contexto, suas concepções. Nesse sentido, 

 
 A abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção 
do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada 
para entender a natureza de um fenômeno social. Tanto assim é que 
existem problemas que podem ser investigados por meio de 
metodologia quantitativa, e há outros que exigem diferentes enfoques 
e, consequentemente, uma metodologia de conotação qualitativa. 
(RICHARDSON, 1999, p. 79). 

 

Então, percebe-se que a escolha por uma abordagem de pesquisa 

dependerá do objetivo desejado no resultado da pesquisa. Assim, a pesquisa 

qualitativa foi a escolhida para este trabalho, pois irá contribuir no resultado referente 

à pesquisa. Assim, o trabalho foi realizado em grandes fases: 
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o Primeira fase: estudo bibliográfico a fim de elaboração da 

fundamentação teórica para conhecer com maior profundidade o 

objeto de estudo; 

o Pesquisa de campo composta por observação direta da realidade 

e levantamento de dados por meio de análise documental da 

proposta pedagógica do Projeto Murialdo, bem como entrevistas 

semi estruturadas com o (a) responsável pelo Instituto e também 

com oito dos adolescentes que estão cumprindo medidas 

socioeducativas no Instituto. As entrevistas foram gravadas e 

posteriormente transcritas. Os dados de ambos os instrumentos 

foram analisados à luz do referencial teórico estudado; 

o A entrevista aconteceu com a Psicóloga do Projeto Murialdo e a 

Pedagoga da Escola Profissionalizante e Social do Menor de 

Londrina – Instituto Leonardo Murialdo, nos mostrando a realidade 

do atendimento dos jovens; 

o Foi realizada também entrevista com os adolescentes que 

cumprem as medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e 

Prestação de Serviços à Comunidade, eles dividiram suas 

vivências e expectativas para o futuro; 

o Dados gerais sobre os atendimentos do Projeto Murialdo (idade, 

região, ato infracional, escolaridade, etc.). 

 
Assim, a partir dos procedimentos apresentados, foi realizado o 

trabalho de campo, tendo como espaço para a coleta de dados o Projeto Murialdo, 

no qual buscou-se compreender a realidade dos adolescentes em conflito com a lei 

e as medidas socioeducativas para a ressocialização dos adolescentes. 

O trabalho foi organizado em três capítulos, no primeiro apresenta-

se um panorama histórico mostrando as concepções de infância, como a infância foi 

tratada durante séculos e a constituição das políticas para o atendimento de 

adolescentes marginalizados, mostrando a importância da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) e dos demais instrumentos legais a favor do adolescente 

“marginalizado”. O segundo apresenta as formas garantidas pelo ECA e Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, sobre o papel da sociedade, da educação e das 

medidas socioeducativas na ressocialização do adolescente que cometeu ato 
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infracional. O terceiro e último capítulo trata do trabalho realizado pelo Projeto 

Murialdo e apresenta os dados coletados em campo e a análise das falas dos 

entrevistados.    
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1 ASPECTOS HISTÓRICOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE NO BRASIL 

 
 

 O objetivo deste capítulo é apresentar um panorama histórico 

mostrando as concepções de infância e juventude no Brasil e como esse 

determinado grupo social foi tratado durante séculos em nosso país. O estudo 

demonstrou que, historicamente o foco para o tratamento referente à questão das 

crianças e jovens no Brasil se deu de forma desumana, sendo que, para a juventude 

pobre e abandonada, foi se constituindo um determinado modo de atenção ao longo 

da história, ao mesmo tempo em que, com a legislação brasileira atual, se tornou 

real a possibilidade de tratar as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos.  

 

1.1 CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DAS CLASSES DESFAVORECIDAS 

 

No decorrer da história do Brasil é notável a precariedade em serem 

cumpridas as leis em torno do adolescente. Nos séculos anteriores essa realidade 

era ainda mais precária e peculiar, pois as políticas sociais não garantiam direitos 

aos adolescentes. Eles eram estigmatizados e rotulados pela sua origem, família, 

cor, classe social e etc.  

A falta de emprego, educação, saúde, lazer e cultura para milhares 

de brasileiros, fazem com que a desigualdade racial, econômica e social sejam 

motivadoras da violência, como a falta de atenção e atendimento para as classes 

trabalhadoras mais desfavorecidas, ou seja, a classe pobre, vivendo um descaso 

social e atendimento precário quando se fala dos direitos de crianças e adolescentes 

pobres. 

 
[...] Dentre tais problemas, a violência avulta como produto da 
cidadania escassa no Brasil – a qual se traduz como modalidade 
histórica de inscrição sócio-étnica subalternizadas de vários grupos e 
segmentos sociais na divisão social e repartição das riquezas do 
país, caso da maioria das crianças e adolescentes pertencentes às 
classes trabalhadoras, configurando-lhes um acesso precário e 
intermitente aos direitos sociais (SALES, 2007, p. 48). 
 

De acordo com Couto e Melo (1998), as primeiras ações voltadas 

para as crianças e adolescentes foram na chegada dos Jesuítas em 1549, que 
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tinham por objetivo civilizar os índios por meio do cristianismo. Essas ações tinham o 

intuito de formar mão-de-obra barata para a Coroa Portuguesa. 

A resistência dos índios e as dificuldades em tirar deles suas 

próprias tradições, fizeram com que os Jesuítas se voltassem para a educação das 

crianças, ou “curumins”, como eram conhecidas as crianças indígenas. Conforme 

análise de Couto e Melo (1998), a opção em civilizar as crianças se deu pelo fato de 

que elas eram vistas como "tábulas rasas, onde tudo se poderia imprimir”, assim, 

não encontrariam as dificuldades encontradas com os adultos.  

Os “orphãos da terra” eram abandonados pelas mães, pois elas 

traziam em sua cultura que apenas crianças de relações entre índios, eram parte do 

povo indígena. 

 
Além das crianças indígenas, ou “curumins”, como eram conhecidas, 
também os chamados “órphãos da terra”, crianças oriundas das 
ligações entre os brancos ou negros e mulheres índias, que 
normalmente eram abandonadas por suas mães, eram educadas 
(COUTO; MELO, 1998, p. 20). 

 

Então, essas crianças eram levadas para a “Casa de Muchachos”, 

uma espécie de orfanato que utilizava os princípios católicos, com o intuito de 

ensiná-los a doutrina cristã do catolicismo para sua salvação, ensinar a ler, escrever, 

fazer contas e falar português. 

 
Recolher estes órfãos e as crianças indígenas em lugares que foram 
denominadas “Casas de Muchachos”, com o objetivo de educá-los 
dentro dos preceitos da Igreja foi a primeira medida de afastamento 
da criança de seu convívio sociofamiliar praticada no Brasil (COUTO; 
MELO, 1998, p. 21). 

 

Aproximadamente 36 anos depois da primeira “casa” de atendimento 

à criança, em 1585, havia cinco casas como esta por todo o Brasil. Essa foi a 

primeira forma de afastamento sociofamiliar no país.  

Quando essas crianças chegavam à adolescência, elas deviam 

abandonar as casas, algumas retornavam à sociedade, outras não se acostumavam 

com os costumes de seu povo, formando uma grande massa da população que 

passava a viver nas periferias, por não se encaixar em nenhuma etnia ou classe, 

vivendo em vulnerabilidade, em situações desumanas. 
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Segundo Couto e Melo (1998), assim surge a infância tutelada no 

Brasil, pelas mãos dos missionários Jesuítas, ressaltando que nessa época a Igreja 

e o Estado tinham a mesma ideologia, o absolutismo e a força do Rei que para a 

sociedade, era o representante de Deus. 

No Brasil colonial nos séculos XVII e XVIII, as crianças nascidas de 

relacionamentos clandestinos, que normalmente eram de mulheres brancas da elite, 

não eram aceitas. Por exemplo, as grávidas solteiras eram afastadas das cidades e 

somente voltavam para suas casas após o nascimento do bebê, sem o mesmo, que 

muitas vezes era abandonado e morria nas ruas, com o intuito das mães refazerem 

suas vidas. O número de crianças abandonadas nas ruas crescia 

consideravelmente, a maioria dessas não resistiam, sendo que, naquele momento, o 

padrão aceitável socialmente, indicava que: 

 
O comportamento feminino austero era uma regra para a população 
branca, ficando a mulher sujeita à condenação moral pela sociedade. 
A instalação da Roda dos Expostos procurava evitar os crimes 
morais, pois a instituição protegia as brancas solteiras dos 
escândalos, ao mesmo tempo em que oferecia alternativa ao cruel 
infanticídio (TORRES, 2006, p. 105). 

 

De acordo com Torres (2006) os meninos e meninas abandonados 

nas calçadas das cidades do Brasil acabavam falecendo por falta de alimento, pelo 

frio ou passavam a conviver com lixeiras e na companhia de cães, porcos e ratos. 

Com a inquietação do poder religioso em ver o enorme número de 

crianças que morriam nas ruas das cidades, começa-se a se pensar em alternativas 

para salvá-las. Assim, a Roda dos Expostos foi criada entre os séculos XVII e XIX, 

tornando-se uma forma de assistência à infância, uma tentativa de melhoria, 

tentando garantir a vida de bebês que eram abandonados. Nessa perspectiva,  

 
[...] o abandono dos menores era fator de indignação para os 
católicos. A compreensão de alguns era de que os inocentes 
enjeitados que morriam sem receber o sacramento cristão não 
poderiam ser penalizados por erros e faltas cometidas pelos pais e 
que provocaram o seu abandono. Os bebês deixados nas calçadas e 
ruas morriam sem receber o batismo, fator de inquietação para o 
clero e os católicos (TORRES, 2006, p. 104). 

 

Mesmo com a Roda dos Expostos, muitas crianças ainda eram 

abandonadas, os bebês cuidados na Roda dos Expostos pela Igreja Católica, 
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também acabavam morrendo por falta de cuidados, o número de mortes entre as 

crianças da Roda dos Expostos era grande, as principais causas das mortes desses 

bebês era o descaso das mulheres que cuidavam deles. Essas garantiam que a 

culpa era dos pais, principalmente das mães, que eram “podres”.  

Couto e Melo (1998), analisam que a maioria das crianças 

abandonadas faleciam, o que mostra o “Relatório do Ministro do Império”, de 1854 

que, das 656 crianças expostas, 435 haviam falecido. A Igreja Católica era 

responsável pelas instituições que atendiam as crianças maiores de sete anos que, 

também, eram carentes. Os meninos eram enviados para os Colégios Jesuítas, 

Seminários Diocesanos para o Meninos Órfãos e Arsenais da Marinha, e as meninas 

eram encaminhadas para o Recolhimento de Meninas Órfãs. Nota-se que o número 

de instituições voltadas às crianças e adolescentes em sua maioria era para 

meninos. 

Conforme Couto e Melo (1998), surgem os Juízes de Órfãos 

ordenados pelo Estado em 1775, com o intuito de resolver os problemas e os 

destinos das crianças abandonadas.  

Ainda de acordo com Couto e Melo (1998), um momento muito 

conturbado da história do país foi o da independência (1850), com a chegada da 

família real portuguesa vinda fugida ao Brasil por causa da Guerra com Napoleão, 

que causou o crescimento das cidades. Com o aumento das cidades, 

consequentemente, houve o aumento da criminalização, os miseráveis que 

habitavam as regiões periféricas iam para as cidades pedir esmolas e prestar 

serviços para sobreviverem, porém, com os preceitos da época, o simples fato de 

assoviar era atitude para prisão. 

Com isso, a classe pobre era repreendida pelo simples fato de tentar 

sobreviver, não podendo caminhar ou assoviar pelas ruas. Os presídios da época, 

conhecidos como “Casas de Correção1”, passaram a ser depósitos da classe mais 

desfavorecida. 

Naquela época não existia nenhuma instituição para atendimento à 

criança e ao adolescente que praticavam “crimes”, assim, eles eram encaminhados 

para as “Casas de Correção” junto com os adultos.  

                                                 
1
 Conforme Couto e Melo (1998), a Casa de Correção da Corte foi criada por decreto de D. Pedro II, 

em 1850, tendo seu prédio sido construído dentro dos “modernos” modelos prisionais existentes na 
Europa e Estados Unidos da América. 
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Às crianças e aos adolescentes que praticassem “crimes” também 
era dado o mesmo destino. A proposta de criação de locais 
específicos para o atendimento demorou muito a ocorrer, fazendo 
com que eles, ao serem presos, fossem encaminhados aos mesmos 
locais dos adultos. (COUTO; MELO, 1998, p. 24). 
 

Essa situação permaneceu por muito tempo, até a criação, em 1861, 

do “Instituto de Menores”, que tinha como objetivo disciplinar os corpos e as mentes, 

ou seja, “docilizar” as crianças e os adolescentes que estavam ali. 

 

1.1.1 Infância Tutelada: instituições para criança e adolescentes 

 

Couto e Melo (1998) explicitam a divisão do Instituto de Menores, 

dividido em duas seções: a primeira direcionada aos adolescentes que foram presos 

por vadiagem, abandono ou cometido ato infracional, “má índole” e no outro, os que 

não tiveram condições de receber uma educação apropriada. As crianças e os 

adolescentes tutelados pelo Estado passam a ser os que eram abandonados, os 

que cometeram alguma infração e os que não tiveram a educação adequada. Assim, 

a infância pobre passa a ser tutelada, como se a falta de bens e terras da família e a 

falta de educação adequada, fossem um pré-requisito para a detenção. 

O Instituto de Menores visava a educação moral e religiosa, eram 

ensinados ofícios para os internos, ocorrendo avaliações de comportamento com 

prêmios ou castigos. Em alguns artigos do decreto da Instituição pode-se ver a 

organização espacial hierárquica dividindo-se por aprendizado. 

Segundo Couto e Melo (1998), os documentos históricos da época 

comprovam que a Instituição de Menores funcionou até 1885. As crianças e 

adolescentes, após seu fechamento, foram transferidos para o Arsenal de Marinha e, 

com o surgimento da “Escola de Aprendizes de Marinheiros” (1873), a polícia e os 

Juízes de Órfãos passaram a ser os responsáveis em encaminhar os “menores” 

para as Instituições. 

Com o fim do Império e início da República, a situação precária para 

as classes desfavorecidas piora, deixando cada vez mais difícil a sobrevivência.  

Com o aumento da pobreza, aumenta o número de atos infracionais por parte dos 

que sofrem a desigualdade social. 
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Como já se constou, o aumento da pobreza gera, 
consequentemente, tanto o aumento do abandono de crianças 
quanto a possibilidade de prática de atos infracionais por parte 
daqueles que necessitam sobreviver numa sociedade desigual 
(COUTO; MELO, 1998, p. 27). 

 

O aumento das injustiças sociais é a principal causa dos atos 

infracionais, de maneira que os injustiçados socialmente necessitam sobreviver 

nessa sociedade desigual sem a ajuda de quem deveria ser o responsável em 

garantir os direitos e necessidades básicas de todos os indivíduos do país, o Estado. 

Nessa época, médicos e juristas lutavam por uma nova maneira de 

atendimento à criança e ao adolescente, com ideias higienistas2 queriam novos 

hábitos para a sociedade, culpabilizavam a família pobre por não ter recursos e 

oportunidades de criar seus próprios filhos, garantindo que o afastamento do 

adolescente da família, a internação para higienizar, serviria para melhorar a raça 

humana. 

A situação da infância no Brasil não teve mudanças durante muito 

tempo, segundo Couto e Melo (1998), somente em 1923 foi criado o Juizado de 

Menores e em 1927 entrou em vigor o Código de Menores, mas, a situação da 

infância pouco mudou, as crianças e adolescentes passam a ser chamados de 

“menores”, isso faz com que o Estado saia do foco das discussões sobre a má 

distribuição de renda e falta de políticas de atendimento à população, deixando claro 

que a culpa seria da família que não tinha condições morais ou financeiras para a 

criação dos filhos. 

 
O Código de Menores, de 1927, foi utilizado nessa época com o 
firme propósito de afastar as crianças de seu meio sócio-familiar. A 
possibilidade de perda do “pátrio poder” pela impossibilidade ou 
incapacidade, inclusive financeira, dos pais, permitia que o juiz 
encaminhasse a criança e o adolescente a instituições de internação 
(COUTO; MELO, 1998, p. 30). 

 

                                                 
2
 Conforme Faleiros e Faleiros (2008) o movimento higienista foi conduzido por médicos e 

engenheiros que independentemente da área de formação eram chamados de sanitaristas. 
Internacionalmente esse movimento se desenvolveu a partir do século XVIII. Seu foco de atuação 
foi o ordenamento espacial em suas prerrogativas de controle das relações sociais por meio de 
práticas de saneamento, educação higiênica, profilaxia dos ambientes e de doenças consideradas 
sociais, os agentes do sanitarismo previam a consolidação de uma sociedade renovadora em 
termos de projetos políticos-institucionais e livre dos “miasmas” proliferados pelo aglomeramento 
humano indisciplinado. 
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Durante o governo Getúlio Vargas, os juristas e os médicos 

higienistas continuavam afirmando suas idéias, com o discurso que era necessário 

cuidar das crianças hoje para transformá-las em bons cidadãos. Assim, é criado 

então, em 1941 o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), o Governo foi o 

responsável em fazer a população acreditar que, para muitos adolescentes, o SAM 

era a única forma de salvá-los, pois a pobreza e falta de condições, influenciavam 

esses “menores” a cometerem crimes.  

Couto e Melo (1998, p. 32) afirmam “[...] o SAM, em sua etapa 

inicial, principalmente para a população de baixa renda, se tornou a “única” 

possibilidade de uma boa educação para crianças e adolescentes”.  

Nesse sentido, as crianças eram afastadas do convívio familiar, pois 

a criminalidade era entendida como hereditária e o julgamento de que famílias 

pobres “produziam marginais”. Muitos pais pediam a internação de seus filhos, por 

acreditarem ser a melhor opção. 

Nota-se o crescimento das discussões ao redor do assunto do 

abandono e da marginalização, assim, um dos primeiros documentos para assegurar 

os direitos da criança foi a Declaração dos Direitos da Criança (USP, 2011), que foi 

criada em 1959, garantindo à criança e ao adolescente ser um sujeito de direitos 

como o adulto, independente da raça, cor, religião e tantas outras diferenças. 

Mesmo com direitos garantidos em leis, as crianças e os adolescentes sofriam 

precariedade no atendimento às suas necessidades. As Casas de Atendimento aos 

Órfãos passam a servir também para as crianças que eram de famílias pobres e 

estigmatizadas. 

O SAM e as instituições vinculadas a este serviço começam a 

enfrentar dificuldades com o grande aumento do número de internos e 

precariedades no atendimento. O que antes era visto como a única maneira de 

salvação, ao encontrar seus filhos mal vestidos, doentes e mal alimentados, alguns 

pais pedem o desligamento dos adolescentes, por estes se encontrarem em um 

lugar muitas vezes pior que suas casas. Assim, após 23 anos de funcionamento, o 

SAM foi fechado. 

Como já referido, de acordo com Couto e Melo (1998), o Estado 

culpava a família pobre pelos crimes cometidos pelos adolescentes, garantindo que 

a única maneira de salvação seria a internação desses. Com o fim do SAM, mostra-
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se que a família não era a única culpada, pois, o serviço prestado pelo Estado 

estava produzindo as mesmas situações precárias de vulnerabilidade. 

Nas unidades de internação onde eram confinados após o “estudo” 
de seu “comportamento desviante”, predominava a violência, o 
preconceito e a violação dos direitos humanos, a ponto de as 
mesmas terem sido denunciadas como “escolas do crime” (VOLPI, 
1997, p. 47). 

 

Assim, cria-se outra instituição de atendimento à infância no Brasil, a 

Fundação Nacional do Bem Estar do Menor (FUNABEM) em 1964, com o discurso 

de melhorias no atendimento das crianças e dos adolescentes marginalizados, 

tentando apagar a imagem que a população tinha dessas instituições por conta do 

SAM. 

 
A FUNABEM herda do SAM as locações, os profissionais e os 
internos e, na tentativa de modificar a imagem que a população fazia 
da antiga instituição, volta seu discurso para a não internação e a 
busca de meios de integrar o menor na sociedade. Na prática, estes 
discursos ficaram perdidos (COUTO; MELO, 1998, p. 33). 

  

A FUNABEM herdou da instituição anterior, os locais, os 

profissionais, os internos e apesar dos discursos contrários, as mesmas 

características, atitudes e conceitos do SAM. Vários conceitos, como “delinquente” 

passa a ser chamado de “menor de conduta anti-social”. Muda a nomenclatura, mas 

o conceito e os rótulos da infância pobre permanecem. 

Couto e Melo (1998) observam que o objetivo da FUNABEM era 

prevencionista, ou seja, internar para que não se torne um marginal. Para a 

instituição, o afastamento familiar era a salvação para as crianças e adolescentes, 

assim, utilizava a punição e repressão. Em nenhum momento houve relatos de 

atendimento pedagógico.  

Surgiram, também, na década de 1970, instituições estaduais, como 

a Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor (FEBEM), na época incentivada 

pelo regime militar, cujo objetivo focava a reabilitação de “jovens delinquentes”. 

 
Todo o sistema de contenção do adolescente do antigo Código e da 
“Política de Bem-Estar do Menor” estava organizada para tratar um 
“delinquente”, e não para atender um adolescente que transgrediu 
uma norma. Por isso, consideramos fundamental a distinção entre o 
que é ser infrator ocasional e o que é ser delinquente habitual. 
(VOLPI, 1997, p.15). 
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De acordo com Couto e Melo (1998), a família pobre continuou 

sendo o maior foco da sociedade como culpada sobre a infância marginalizada e a 

FEBEM3 visava, como na instituição anterior, o afastamento dos adolescentes de 

seu meio familiar, para reeducá-los. Para não cometerem crimes, internavam como 

maneira de prevenção. 

Com a aprovação no Congresso do Novo Código de Menores, em 

1979, criado por um grupo de juristas e juízes, cria-se a nomenclatura “menor em 

situação irregular”, dando poderes legais aos Juízes de Menores para decidir se 

seria necessária ou não a internação do “menor”. 

 
Além disso, esse Código permitiu aos juízes repetirem uma prática 
instalada desde o início do século: prende-se o inocente pelo simples 
fato do que, um dia, quem sabe, ele possa vir a cometer um “crime”. 
Em suma, a criança era novamente culpabilizada por ser pobre 
(COUTO; MELO, 1998, p. 35). 

 

Nota-se que o Estado, o tempo todo, ao culpar a família, a pobreza e 

até os adolescentes, acabava livre de julgamentos. Na época estava disseminada 

por todo o país a ideia de que apenas cometeriam crimes aqueles que provinham da 

pobreza, das famílias desestruturadas, aqueles que não usufruíam de uma boa 

educação, sendo que eram deixados de lado fatores como a forma desigual da 

sociedade, a educação, saúde, emprego, moradia, entre outros. O descaso político e 

social aos direitos da criança e do adolescente, das classes mais desfavorecidas, 

fazia com que aumentasse o preconceito e os rótulos. 

Couto e Melo (1998) destacam que em 1990, a FUNABEM foi 

fechada. Vista pelos estudiosos como falida, a instituição havia cometido os mesmos 

erros da instituição anterior, com o grande número de crianças internadas, 

denúncias sobre o tratamento desumano e as repressões que eram cometidas 

contra os internos passam a ser divulgadas, fazendo com que organizações não-

governamentais lutassem pelo direito da infância e outra forma de reabilitação. 

Couto e Melo (1998) observam que no mesmo ano que a FUNABEM 

foi extinta, entra em vigor o ECA, no dia 13 de Julho de 1990. O Estatuto 

regulamenta os direitos da infância e da juventude, a partir da Constituição Federal 

de 5 de outubro de1988.  

                                                 
3
 O trabalho nessa instituição visava retirar as crianças e adolescentes que incomodavam a 
população nas ruas e separar os espaços de internação dos adultos e adolescentes. 
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A FEBEM, depois de muitos escândalos envolvendo maus tratos aos 

internos e rebeliões violentas, em 2006 passa a descentralizar essas instituições, 

passando a se chamar Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao 

Adolescente (CASA). 

Mais conhecida como Fundação Casa, a Fundação Centro de 

Atendimento Socioeducativo ao Adolescente aplica as medidas socioeducativas a 

partir do ECA, respeitando os direitos e peculiaridade das crianças e adolescentes. A 

Fundação valoriza a proximidade da família e da comunidade no processo de 

ressocialização do adolescente. A Fundação Casa atende aplicando aos 

adolescentes autores de atos infracionais, as medidas socioeducativas, diferente da 

antiga FEBEM, que se pautava no afastamento sócio-familiar para a reabilitação dos 

adolescentes. 

 
Finalmente, depois das pressões de várias organizações não-
governamentais, entre elas a Pastoral do Menor, o Movimento 
Nacional de Meninos e Meninas de Rua e de estudiosos da questão 
da infância, é introduzida a nova Constituição, aprovada em 1988, 
cujo artigo 227 prepõe a elaboração de uma nova legislação para a 
infância, assumindo a criança e o adolescente como cidadãos de 
direito neste país  (COUTO; MELO, 1998, p. 35). 

 

  Assim, o século atual está bem diferente dos séculos passados, 

mas, mesmo com tantas mudanças, ainda existem as semelhanças, principalmente 

relacionadas à cultura e também, o preconceito em relação à família pobre no Brasil 

ainda está enraizado na sociedade atual. Para Sales (2007, p.64) “[...] a justiça 

brasileira foi moldada à imagem e semelhança de uma sociedade autoritária, 

rigidamente hierarquizada e desigual”. Segundo Volpi (1997), “a infância 

empobrecida no Brasil revela que o tratamento dispensado a essas crianças e 

adolescentes, desde a colonização, tem sido repressivo e discriminatório”. 

As crianças e adolescentes pobres e estigmatizados sofriam 

preconceito por toda a sociedade. Estava impregnada nos discursos da época e 

parte permanece ainda hoje, incutida em toda a sociedade, que a infância pobre e 

marginalizada, traria adultos cheios de problemas, sem índole, os quais estariam 

marcados pelo crime. 
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1.1.1.1 Constituição das políticas públicas dos direitos da criança e do adolescente 

 

A realidade dos adolescentes autores de atos infracionais, na 

atualidade, é diferente da realidade dos mesmos nos séculos anteriores, essas 

diferenças se referem às leis voltadas a eles, garantindo-lhes direitos como sujeitos 

e no atendimento dedicado aos mesmos. 

Como uma alternativa de amenizar esse problema e uma tentativa 

de recuperar esses jovens, há medidas que se apresentam de maneira a acreditar 

que os mesmos estão em processo de construção da personalidade e que ainda 

podem se recuperar, pois não entendem a intencionalidade de sua conduta, o que 

legitima a inimputabilidade penal. 

 
[...] é a condição pessoal de maturidade e sanidade mental que 
confere ao agente a capacidade de entender o caráter ilícito do fato 
ou de se determinar segundo esse entendimento. É a capacidade 
genérica de entender e querer, ou seja, de entendimento da 
antijuridicidade de seu comportamento (SARAIVA, 2002, p.17). 
 

Com as discussões ao redor do adolescente infrator, um dos 

documentos mais importantes para o atendimento ao direito da criança e do 

adolescente na história mundial foi a Declaração Universal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, criada em 1959 (USP, 2011). Nela são descritos dez princípios, que 

garantem os direitos da criança e do adolescente, neles descritos os direitos, as 

necessidades básicas como saúde, educação, alimentação, lazer, cultura, entre 

outros. 

A Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

1959 (USP, 2011) garante direito a toda e qualquer criança e adolescente, 

independente da cor, classe social, família, sexo e todas as outras diferenças, 

deixando-os iguais a qualquer cidadão. 

No primeiro princípio da Declaração, vemos descrito que “a criança 

terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmos da 

sua educação; a sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em promover 

o gozo deste direito”. Percebe-se que a família sai do foco solitário de provedor das 

necessidades da criança e do adolescente, dividindo este papel com a sociedade. 

Comentam Venzon e Kohler (1994) que o ECA foi criado no dia 13 

de Julho de 1990, tendo grande embasamento na Declaração Universal dos Direitos 
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da Criança e do Adolescente, vindo concretizar o direito, a cidadania para as 

crianças e adolescentes, descritos anteriormente na Constituição Federal (1988).  

Segundo Venzon e Kohler (1994), o ECA foi o documento 

regulamentador de todos os outros que garantiam direitos à criança e ao 

adolescente, criado para legalizar todas as conquistas obtidas antes dele, 

principalmente as diretrizes fornecidas na Constituição Federal de 1988. Nele estão 

descritos deveres e direitos das crianças e dos adolescentes, pensando tanto nos 

direitos dos adolescentes como sujeitos e repreensões para os que cometem 

alguma infração diante da lei.  

Em 1991, foi aprovada a Lei Federal4 para a criação do Conselho 

Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA5). Este é o 

instrumento orientador para a efetivação das medidas socioeducativas previstas no 

ECA. O CONANDA é o responsável por fiscalizar a efetivação das políticas públicas 

voltadas às crianças e aos adolescentes, responsável também em definir as 

diretrizes para a criação e o funcionamento dos conselhos estaduais, distritais e 

municipais dos direitos da criança e do adolescente e dos conselhos tutelares. 

O artigo 1º do ECA prescreve que “esta Lei dispõe sobre a proteção 

integral à criança e ao adolescente”. O artigo 2º esclarece a idade considerável para 

a criança e para o adolescente: “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 

pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquele entre doze e 

dezoito anos de idade” (BRASIL, 1990). 

O ECA garante direitos a todos esses sujeitos em processo de 

formação, sem valorizar etnia, religião, classe social, que em séculos atrás era o 

motivador de medidas voltadas a crianças e adolescentes marginalizados pela raça, 

cor, classe social, família, e outros, como analisam Couto e Melo (1998, p. 31): 

 
[...] pode-se afirmar que a falta de recursos financeiros das famílias 
se transforma em questão moral, e que o encaminhamento para a 
internação está diretamente relacionado ao julgamento, por parte das 
autoridades do judiciário, da possibilidade de famílias pobres 
“produzirem marginais”. 

 

                                                 
4
  Em 12 de Outubro de 1991, foi aprovada a Lei Federal nº 8.242/1991, que cria o Conselho Nacional 
da Criança e do Adolescente (CONANDA) como o órgão máximo de deliberação sobre as políticas 
públicas para a população infanto-juvenil. 

5
 Os dados relacionados foram coletados no site dos Direitos da Criança, o qual se encontra 
disponível no endereço: <http://www.direitosdacrianca.org.br>. Acesso em: 04 set. 2011.  
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Pela primeira vez na história da criança e do adolescente, estes são 

vistos como sujeitos de direitos, que em seu processo de formação, a família, a 

sociedade e o Estado devem ser responsáveis em garantir suas necessidades para 

seu desenvolvimento. De acordo com a Constituição Federal (1988), cap. VII no Art. 

227:  

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão (BRASIL, 1988).  

 
A partir da Declaração Universal dos Direitos das Crianças e dos 

Adolescentes (1959), a Constituição Federal (1988) e com o ECA, é possível afirmar 

que esses documentos se constituem enquanto elementos de referência e 

importantes do ponto de vista da maneira de se pensar em política para a juventude 

e que, a partir deles, começa a ser escrita uma nova história no atendimento das 

crianças e dos adolescentes. 

 
Compreende-se, a partir dessa nova concepção da criança e do 
adolescente empobrecidos, que não são eles que estão em situação 
irregular, e sim as condições de vida a que estão submetidos. 
Portanto, a ação do governo e da sociedade não deve ser 
direcionada exclusivamente para o controle e repressão dessa 
parcela da população, mas para a garantia de condições de vida com 
dignidade (VOLPI, 1997, p.48). 

 

O adolescente passa a ser visto, também, como vítima de uma 

sociedade desigual e injusta, e não apenas como culpado de sua condição, pois vive 

em com condições de vida precárias, em condições de extrema pobreza, desvalido 

dos seus direitos básicos. Os adolescentes pobres passam a ter uma nova 

concepção, passam a ser reconhecidas as responsabilidades do governo diante 

dessas situações de adolescentes em conflito com a lei. 
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2 O ADOLESCENTE E AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: PENSANDO O 

PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO 

 

 
Este capítulo trata sobre a sociedade, a educação e as medidas 

socioeducativas, com o objetivo de pensar a ressocialização de adolescentes que 

cometeram atos infracionais e a socialização dos mesmos, trazendo o foco da 

discussão para os direitos desses sujeitos em processo de formação, conforme 

estabelecido no ECA (1990) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN) (1996). 

 

2.1 SOCIEDADE E EDUCAÇÃO: PENSANDO A RESSOCIALIZAÇÃO 

 

A sociedade capitalista incentiva cada vez mais a vontade do querer, 

do poder e do consumo, tornando cidadãos em consumidores, influenciando a vida 

da família e dos adolescentes que deseja o ter e obter, o desejo de comprar. Para 

essa sociedade formadora de consumidores o consumo promove direitos de 

propriedades. Essa vontade do consumo não preserva as classes mais 

desfavorecidas, causando, muitas vezes, a condição do querer e não ter. 

 
[...] “consumir”, “trocar”, “comprar”, “vender” são ações que, ainda 
que amparadas em certos direitos, identificam ou apelam aos 
indivíduos em sua exclusiva condição de “consumidores”. Na retórica 
conservadora, ser “consumidor” pressupõe um direito (em sentido 
estrito) e uma possibilidade de ação de amplitude variável. No 
primeiro caso, referimo-nos ao direito de propriedade; no segundo, à 
possibilidade de comprar e vender (GENTILI, 1995, p. 240).  

 

Para Sales (2007, p. 48) “no que tange aos adolescentes infratores, 

é possível rastrear seus dramas e dilemas, para além das suas vidas de misérias 

sociais e morais”. Assim, a sociedade que condena esses adolescentes e os 

estereotipa como marginais, é a mesma sociedade desigual que mostra para a 

juventude a satisfação em ser o que se tem. Esquecendo-se da maioria dos 

brasileiros, cheios de misérias por toda parte em suas vidas. 

Devem-se observar as contradições do Estado em fazer sua função 

diante da sociedade e oferecer o que é de direito dos adolescentes. Com a adoção 
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de um modelo de sociedade centrado em uma base capitalista, a condição de vida 

das classes mais pobres sofre ainda mais o descaso da política pública. Dentre os 

autores que voltam seus estudos para essa questão, encontra-se Sônia Draibe. Em 

seus estudos, a autora destaca a reforma do estado proposta nos anos de 1990, a 

qual teve como pressuposto a adoção do Estado mínimo. Sobre essa discussão, 

Draibe (2009, p. 89) indica que, sobre a tese do Estado mínimo: 

 
 [...] o mercado constituindo o melhor e mais eficiente mecanismo de 
alocação de recursos, a redução do estado (do seu tamanho, do seu 
papel e de suas funções) é o mote e o móvel dessa ideologia, 
repetida já suficientemente para que não necessitemos nela nos 
deter. 

 

O Estado, dessa maneira, se desresponsabiliza como responsável 

em atender a população, em lhe garantir os direitos previstos na Constituição 

Federal (1988), no ECA (1990) e na LDBEN (1996). 

As leis que garantem igualdade a todos os cidadãos, que garantem 

uma vida digna, com acesso à educação básica e profissionalizante, saúde, lazer, 

etc., direitos que deveriam ser garantidos e oferecidos pelo Estado, não são 

cumpridas. 

As políticas sociais revelam duas faces: de um lado a política de 

atendimento aos pobres, aos “excluídos”, aos “marginais”; do outro, uma política 

espetáculo que contribui e está ao lado das classes dominantes.  

 
[...] é preciso se alertar para a profunda segmentação da cidadania 
que pode ocorrer através da duplicidade da política social: uma 
política para os pobres (em geral uma pobre política) ao lado de uma 
política para os ricos (em geral, rica, sofisticada e muitas vezes 
também financiada com recursos públicos) (DRAIBE, 2009, p.100). 

  

Com isso, a população que mais necessita dos serviços que o 

Estado deveria oferecer, são os grupos mais prejudicados. 

A sociedade capitalista, além de proporcionar injustiças e 

desigualdades, vivendo a crise com problemas nos âmbitos sociais e educacionais, 

oferecendo um Estado mínimo no atendimento às classes desfavorecidas, 

culpabiliza o sujeito e a família pela crise e pela situação em que o mesmo se 

encontra. O fracasso e sucesso, as derrotas e as vitórias, do ponto de vista 

capitalista, dependerão apenas do sujeito. 
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Os pobres são culpados pela pobreza; os desempregados pelo 
desemprego; os corruptos pela corrupção; os faceados pela violência 
urbana; os sem-terra pela violência do campo; os pais pelo 
rendimento escolar de seus filhos; os professores pela péssima 
qualidade dos serviços educacionais. O neoliberalismo privatiza tudo, 
inclusive também o êxito e o fracasso social (GENTILI, 1996, p.42). 

 

O valor de possuir bens materiais, em ser bem sucedido, bem como 

a valorização do consumo e do desejo pela moda imposta pela sociedade - uma 

sociedade cuja base é capitalista - faz com que tudo perca seu valor real, tendo 

importância, apenas, para o consumo. Neste sentido, Gentili (1995, p. 228) comenta: 

 
É assim que os indivíduos, na medida em que introjetam o valor 
mercantil e as relações mercantis como padrão dominante de 
interpretação dos mundos possíveis, aceitam – e confiam – no 
mercado como o âmbito em que, “naturalmente”, podem – e devem – 
desenvolver-se como pessoas humanas. No capitalismo histórico, 
tudo se mercantiliza, tudo se transforma em valor mercantil.  

 

A sociedade capitalista e desigual está composta de famílias pobres, 

lutando diariamente pela sua sobrevivência, as injustiças sociais trazem consigo 

pobreza, refletindo suas consequências sobre a família pobre. “A presença de 

crianças e adolescentes lutando pela sobrevivência nas ruas das cidades denuncia 

os efeitos que a pobreza exerce sobre as famílias de baixa renda e o fracasso dos 

modelos de desenvolvimento econômico concentradores e excludentes” (VOLPI, 

1997, p. 52). 

Para Volpi (1997, p. 14), “a criança e o adolescente são concebidos 

como pessoas em desenvolvimento, sujeitos de direitos e destinatários de proteção 

integral”, mostrando assim, a contradição do Estado em torno do atendimento ao 

adolescente que, para a legislação brasileira, deveria ter “proteção integral”. Ainda 

segundo Volpi (1997, p. 8): 

 
Observamos que as crianças e os adolescentes do Brasil 
representam a parcela mais exposta às violações de direitos pela 
família, pelo estado e pela sociedade – exatamente ao contrario do 
que define a nossa constituição federal e suas leis complementares.  

 

Mesmo após décadas do início das discussões sobre a juventude 

pobre e de como esses jovens são tratados, a sociedade está cheia de pressupostos 
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preconceituosos diante das crianças e adolescentes pobres, diante da família pobre, 

a desigualdade social no Brasil, mesmo nos tempos de hoje, é notável e perceptiva.  

 
A cultura política engendrada no Brasil, da Colônia aos dias de hoje, 
não obstante momentos e movimentos de investigação na 
construção de vínculos civilizatórios, tem sido, como vimos, marcada 
por: discriminações sociais, étnicas, de gêneros, religiosas e 
culturais, polarizando em privilégios e carências, repressão, 
corrupção, autoritarismo, em razão esses últimos da forte penetração 
do Estado pelos interesses das classes dominantes (SALES, 2007, 
p. 56). 
 

A sociedade brasileira foi constituída sobre discriminação e 

preconceitos e pré-requisitos, como garantias ou perda de privilégios, a política 

corrupta, que carrega a desigualdade, é a mesma desde séculos passados, que 

anos após anos continua excluindo pessoas por classe social, etnias, culturas e 

tantos outros motivos. Esta política autoritária garante poderes às classes 

dominantes, enquanto que para as classes menos favorecidas, não garante seus 

direitos e necessidades básicas.   

A LDBEN (BRASIL, 1996) é o documento regulamentador do 

sistema educacional brasileiro, baseado na Constituição Federal (1988), é a lei geral 

que norteia as diretrizes e bases da educação nacional. Esse documento mostra a 

obrigatoriedade da educação para qualquer pessoa, ofertada gratuitamente pelo 

Governo no país. 

Costa et al. (1998), pontuam os destaques, de acordo com o ECA, 

ao direito da criança e do adolescente em ter uma educação de qualidade e 

igualitária: “Em relação à Educação, o Estatuto destaca o pleno desenvolvimento de 

sua pessoa, o preparo para exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho”. 

(COSTA et al., 1998, p. 164). 

Na LDBEN (BRASIL, 1996) é descrita a importância da educação no 

processo de formação e desenvolvimento do sujeito. Também disserta sobre a 

valorização do conhecimento do aluno antes e fora da escola, utilizando vivências e 

experiências já adquiridas com os conteúdos ensinados na escola, para 

desenvolvimento e aprendizagem do aluno. 

Em seus princípios, a LDBEN (BRASIL, 1996) garante a 

responsabilidade da família e do Estado à educação: 
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Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem 
por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 
(BRASIL, 1996). 

 

A escola é vista como a salvação da sociedade, pois nela é 

garantida a educação a todos de maneira igualitária. Assim, se a boa educação 

acontecesse nas escolas, os problemas seriam menores. A escola passa a carregar 

um grande peso sobre a salvação da sociedade e dos adolescentes que a 

frequentam. 

A escola sozinha não irá recuperar ou salvar os adolescentes em 

conflito com a lei. Saraiva (2002, p.115) contribui na discussão afirmando que “a 

escola, expressão e instrumento da modernidade, trouxe a ilusão e a utopia 

iluminista de que estaria sempre a serviço da promoção da igualdade, da liberdade e 

do direito de todos”. A escola é vista como libertadora e capaz de promover uma 

mudança social diante das injustiças e desigualdades existentes para os mais 

pobres. 

A escola deve formar um cidadão, um bom cidadão, crítico e que 

garanta a ordem social, imposto pela LDBEN (BRASIL, 1996). Assim, a educação de 

qualidade6 se torna possível e real apenas para as classes mais favorecidas, 

acontecendo nas escolas privadas, excluindo a maioria dos brasileiros ao acesso a 

uma educação de qualidade, mesmo sendo um direito de todos como comenta 

Gentili (1995): 

 
[...] a educação transforma-se – apenas para minorias – em um tipo 
específico de propriedade, o que supõe: direito a possuí-la 
materialmente; direito a usá-la e desfrutá-la; direito a excluir outros 
de seu usufruto; direito de vendê-la ou aliená-la no mercado; e direito 
de possuí-la como fator gerador de renda (GENTILI, 1995, p. 243).  

 

A desigualdade não apenas aparente na educação, mas em todos 

os âmbitos sociais, que em leis, pregam a igualdade na educação, na saúde, na 

segurança, na vida, igualdades que não são alcançadas. Educação, saúde, 

segurança, emprego e etc., apenas os que usufruem com qualidade é a minoria, 

deixando claro que não se trata de igualdade social, mas, sim, de uma desigualdade 

que privilegia apenas alguns. Como pontua Gentili (1995, p. 248), “quando um 

                                                 
6
  De acordo com o Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
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„direito‟ é apenas um atributo do qual goza uma minoria (tal é o caso, em nossos 

países latino-americanos, da educação, da saúde, da seguridade, da vida, etc.), a 

palavra mais correta para designá-lo é „privilégio‟”. 

Privilégio voltado para a minoria que frequenta a escola para obter 

um conhecimento intelectual, a fim de prosseguir seus estudos e ser bem sucedido 

no âmbito do mercado de trabalho, enquanto a maioria, quando frequenta a escola, 

é para formar mão de obra para o mercado de trabalho do mundo capitalista. Para 

Gentili (1995, p. 249) “os proprietários de educação de qualidade terão maiores 

opções de emprego no mercado de trabalho para acesso à propriedade de um 

salário”. 

Segundo Sales (2007) mesmo após o ECA, esses sujeitos, com 

suas necessidades e condições de vida, não recebem o suporte necessário das 

políticas públicas que garantem seus direitos. E comenta que os adolescentes: 

 
São alvo de uma violência social expressa na falta de projetos de 
vida, no desemprego, nas dificuldades de acesso a serviços públicos 
de educação, saúde, cultura, esporte e lazer de qualidade, que se 
traduzem no que Veríssimo (1999) qualifica de negligência planejada 
(SALES, 2007, p. 90). 

 

A escola, sendo um espaço para todos de efetivação de direitos, de 

formar cidadãos, de construir conhecimentos intelectuais e de igualdade, não está 

cumprindo esse papel, sendo que é possível ver um lugar contraditório de sua ideia 

principal. Mesmo se a escola tivesse sua efetivação, a ideia de que a educação será 

a salvação do país, é equivocada. 

Para os adolescentes que cometeram atos infracionais e estão 

cumprindo medidas socioeducativas, para que aconteça a efetivação da 

ressocialização desses sujeitos diante da sociedade, como prescreve o ECA, é 

necessário que o Estado faça sua parte, em garantir os direitos dos adolescentes, a 

convivência com a sociedade e com a família, etc. Nesse sentido, 

 
[...] a aplicação de medidas socioeducativas não pode acontecer 
isoladamente do contexto social, político e econômico em que está 
envolvido o adolescente. Antes de tudo é preciso que o Estado 
organize políticas públicas para assegurar, com prioridade absoluta, 
os direitos infanto-juvenil. Somente com os direitos à convivência 
familiar e comunitária, à saúde, à educação, à cultura, esporte e 
lazer, e demais direitos universalizados, será possível diminuir 
significativamente a prática de atos infracionais (VOLPI, 1997, p. 42). 



33 
 

 

Como destaca Perrude (2007, p. 4) “a educação é parte inerente do 

ser humano, é na relação com os outros seres humanos que nos educamos [...]”, 

com isso, podemos afirmar que a educação é adquirida com o convívio social. A 

educação formal, escolarizada, tem grandes contribuições para os adolescentes que 

cumprem as medidas socioeducativas, pois o mesmo, em seu processo de 

desenvolvimento, precisa da educação para se ressocializar. A educação familiar, 

social e escolar deve estar entrelaçada ao processo, visto que cada âmbito poderá 

contribuir, de forma específica, ao processo de ressocialização do adolescente.  

Percebe-se, assim, como a sociedade e a educação influenciam a 

família pobre e, principalmente, a juventude pobre, sendo necessário aos 

adolescentes, frequentar a escola com educação de qualidade e conviver 

socialmente para seu processo de desenvolvimento, como é direito previsto pelo 

ECA e na LDBEN.  

 

2.1.1 Medidas Socioeducativas  

 

As medidas socioeducativas são as ações do Estado direcionadas 

as crianças e adolescentes que cometeram algum tipo de ato infracional com o 

intuito de reabilitar esses sujeitos para a sociedade. As medidas socioeducativas 

estão previstas no ECA.  

O ECA assegura os direitos e deveres das crianças e dos 

adolescentes em todos os sentidos. Os adolescentes que cometeram atos 

infracionais7 contam com as medidas socioeducativas para sua recuperação, pois 

ainda tem sua personalidade em construção, como consta no Estatuto. 

No ECA são descritos os deveres e direitos das crianças e dos 

adolescentes. A partir dos seus direitos, os adolescentes que cometerem ato 

infracional também terão suas repreensões, que são chamadas de medidas 

socioeducativas. As medidas socioeducativas visam a recuperação desses jovens 

em conflito com a lei, que estão em processo de formação de personalidade. Assim, 

as medidas conferidas para menores de 18 anos, são atribuídas por um juiz de 

                                                 
7
 Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 104 Considera-se ato infracional a conduta 
descrita como crime ou contravenção penal. 
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direito que, conforme circunstâncias e condição da criança e do adolescente, são 

designadas: 

 
Contudo, ao administrar as medidas socioeducativas, o Juiz da 
Infância e da Juventude não se aterá apenas às circunstâncias e à 
gravidade do delito, mas, sobretudo, às condições pessoais do 
adolescente, sua personalidade, suas referências familiares e 
sociais, bem como a sua capacidade de cumpri-la (OLIVEIRA, 2003, 
p.8). 

 

No caso da criança (até 12 anos) que pratica ato infracional, são 

aplicadas as medidas de proteção, que são previstas no art. 101 do ECA: 

 
Art.101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a      
autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as 
seguintes medidas: 
I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 
responsabilidade; 
II – orientação, apoio e acompanhamento temporário; 
III – matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de 
ensino fundamental; 
IV – inclusão em programa comunitário ou oficial de auxilio a família, 
à criança e adolescente; 
V – requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em 
regime hospitalar ou ambulatorial; 
VI – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxilio, 
orientação e tratamento de alcoólatras e toxicômanos; 
VII – abrigo em entidade; 
VIII – colocação em família substituta (BRASIL, 1990).  

 

Já as medidas que são previstas no art. 112 do mesmo documento, 

são aplicadas aos adolescentes, ou seja, a pessoas com idade entre doze e dezoito 

anos de idade: 

 
Art. 112 - Verificada a prática de ato infracional, a autoridade 
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:  
I - advertência; 
Il - obrigação de reparar o dano;  
lII - prestação de serviços à comunidade;  
IV - liberdade assistida;  
V - inserção em regime de semiliberdade;  
Vl - internação em estabelecimento educacional;  
Vll - qualquer uma das previstas no art. 101, I a Vl (BRASIL, 1990). 

 

Segundo Oliveira (2003) a advertência é a primeira medida aplicada 

para as infrações leves, consistindo em advertência verbal e um termo assinado que 
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é entregue aos pais ou responsáveis. Muitas vezes, é aplicado em adolescentes 

primários, que estão cometendo pela primeira vez um ato infracional. O artigo que 

representa essa medida no ECA, é o art. 115. 

 
O fato é que nem sempre a advertência é a maneira mais adequada, 
de sorte que o juiz deve examinar cautelosamente os fatos no 
sentido de apurar a sua gravidade. Por outro lado, a redução a termo 
de advertência se faz necessária para que se dê credibilidade à 
medida, ou seja, para demonstrar ao infrator o seu caráter de 
reprimenda, a fim de se obter o objetivo final, qual seja, a reeducação 
(OLIVEIRA, 2003, p. 8).  

 

A medida de obrigação de reparar o dano disposto no art. 116 do 

ECA, segundo Oliveira (2003), se baseia em atos infracionais com reflexos 

patrimoniais, consistindo na restituição do “objeto”, ressarcindo o dano à vítima ou 

compensando seu prejuízo. Caso não houver possibilidade de restituir, ressarcir ou 

compensar, o juiz substituirá a medida por outra. 

Para o ECA, em seu art. 117, a prestação de serviços à 

comunidade, ao mesmo tempo em que reabilita o adolescente, contribui à 

assistência em serviços comunitários, a fim de despertar a ajuda comunitária nos 

mesmos. Tal medida não pode exceder o período de seis meses e oito horas 

semanais, em dias que não prejudique a escola ou o trabalho. Para Oliveira (2003), 

na prestação de serviços, a ressocialização passa a ser uma consequência da 

importância do trabalho realizado, salientando que: 

 
[...] a aplicação dessa medida a menores infratores da classe média 
alcança excelentes resultados, pois os põe de frente com a realidade 
fria e palpitante das instituições públicas de assistência, fazendo-os 
repensar de maneira mais intensa o ato infracional por eles cometido, 
afastando a reincidência (OLIVEIRA, 2003, p.7). 

 

A liberdade assistida é uma medida que o adolescente cumpre em 

liberdade, junto à sua família, no entanto, sob o controle do Juizado. Diante disso, 

uma pessoa qualificada acompanhará o jovem, auxiliando-o e orientando-o, 

descrevendo tudo em relatórios entregues ao juiz a cada três meses. Essa medida 

acontece em, no mínimo, seis meses. 

 

As medidas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade 
assistida têm-se revelado as mais eficazes e eficientes entre as 
propostas pela lei. A exemplo da prestação de serviços à 
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comunidade prevista para o imputável como pena alternativa no 
Código Penal, a medida socioeducativa pressupõe a realização de 
convênios entre os Juizados e os demais órgãos governamentais ou 
comunitários, que permitam a inserção do adolescente em 
programas que prevejam a realização de tarefas adequadas às 
aptidões do infrator (SARAIVA, 2002, p.39).   

 

Como regime de semiliberdade entende-se tratamento determinado 

desde o início, ou como alternativa para passar do meio fechado para o aberto, 

possibilitando atividades externas, como escola, trabalho, entre outros. 

Já a medida de internação resulta na privação da liberdade do 

adolescente. 

 
A liberdade, assim, do magistrado é a mais ampla possível, de sorte 
que se faça uma perfeita individualização do tratamento. O menor 
que revelar periculosidade será internado até que mediante parecer 
técnico do órgão administrativo competente e pronunciamento do 
Ministério Público, seja decretado pelo juiz a cessação da 
periculosidade, assim, é um traço marcante no tratamento de 
menores. Toda vez que o juiz verifique a existência da 
periculosidade, ela lhe impõe a defesa social e ele, está na obrigação 
de determinar a internação (OLIVEIRA, 2003, p.6). 

 

Assim, a internação será aplicada em caso grave, quando não 

possuir condições para as outras medidas, apenas em extrema necessidade, pois o 

ideal é que o adolescente esteja sempre com a família, evitando ao máximo interná-

lo. O período não pode passar de três anos, como consta no ECA, no art. 15, que 

garante o direito à liberdade, respeito e dignidade: 

 
Art. 15 – A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 
respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de 
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais 
garantidos na Constituição e nas Leis (BRASIL, 1990). 

 

Percebe-se que os adolescentes, em seu processo de formação, 

são assegurados pelo ECA em todos os sentidos. Assim, os adolescentes que 

cometerem atos infracionais deverão cumprir medidas socioeducativas descritas no 

Estatuto, acreditando, assim, que elas, junto à família, à escola e ao Estado, fará a 

ressocialização do mesmo diante da sociedade. 
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3 REALIDADE DO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE – UM ESTUDO NO 

PROJETO MURIALDO EM LONDRINA/PR 

 

Neste capítulo é apresentado o histórico do Projeto Murialdo, local 

onde foi realizado o estudo de campo, sendo entrevistados oito adolescentes que 

cumprem medidas socioeducativas no projeto, além de duas funcionárias do local, 

com o objetivo de mostrar o atendimento prestado no Projeto Murialdo, bem como 

apresentar a realidade dos entrevistados, como, também, fazer alguns 

apontamentos referentes à situação dos mesmos, no que diz respeito à sua relação 

com as medidas socioeducativas. 

 

3.1 PROJETO MURIALDO – LONDRINA 

 

O Projeto Murialdo8 é um programa da Escola Profissionalizante e 

Social do Menor de Londrina - Instituto Leonardo Murialdo (EPESMEL). Trata-se do 

órgão executor das medidas socioeducativas de meio aberto, Prestação de Serviços 

à Comunidade e Liberdade Assistida, desde 2000, atendendo crianças e 

adolescentes de doze a dezoito anos, tendo, excepcionalmente, alguns 

atendimentos até vinte e um anos de idade. 

Em Londrina, a divisão das responsabilidades das medidas 

socioeducativas acontece do seguinte modo: as medidas de advertência e obrigação 

de reparar o dano ficam a cargo do Juizado da Vara da Infância e Juventude - o juiz 

aplica e executa. As medidas de prestação de serviço à comunidade e Liberdade 

Assistida são responsabilidade do município - em Londrina, pela parceria com a 

EPESMEL e; a semiliberdade e internação são de responsabilidade do Estado.  

Nas diretrizes da política de atendimento ao adolescente no art. 88  

do ECA (BRASIL, 1990), estão descritas as responsabilidades do atendimento:  

 
I – municipalização do atendimento; 
II – criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos 
direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos 
controladores das ações em todos os níveis, assegurada a 

                                                 
8
 Os dados relacionados foram coletados no site da Escola Profissionalizante e Social do Menor de 
Londrina – Instituto Leonardo Murialdo (EPESMEL), o qual se encontra disponível no endereço: 
<http://www.epesmel.org.br>. Acesso em: 05 de Setembro de 2011. 
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participação popular paritária por meio de organizações 
representativa segundo leis federais, estaduais e municipais; 
III – criação e manutenção de programas específicos, observada a 
descentralização político-administrativas; 
IV -  manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais 
vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do 
adolescente; 
V – integração operacional de órgão do Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social 
preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do 
atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato 
infracional; 
VII – mobilização da opinião pública no sentido da indispensável 

participação dos diversos segmentos da sociedade. 
 

Para o atendimento às crianças e adolescentes pelo Projeto 

Murialdo, a EPESMEL tem convênios com a Secretaria Municipal de Assistência 

Social e com o Governo do Estado, através do Programa Liberdade-Cidadã. O foco 

do trabalho realizado pelo Projeto Murialdo é o adolescente e a sua família. Seus 

objetivos principais são:  

 

o Criar condições para estagnar o comprometimento do adolescente 
com a prática de ato infracional, através de uma ação 
socioeducativa, efetivada pelo acompanhamento, orientação e 
auxilio realizados pela equipe técnica e por agente comunitário; 

o Garantir sua permanência, retorno ou acesso à escola e 
freqüência a cursos de formação profissional e preparação para o 
trabalho; 

o Comprometer a família e a comunidade no processo educacional 
do adolescente; 

o Auxiliar o adolescente na busca dos instrumentos indispensáveis 
ao pleno exercício da cidadania; 

o Despertar a necessidade de respeito às normas sociais vigentes; 
o Favorecer ao adolescente a participação e reflexão sobre 

aspectos pertinentes ao período da adolescência como: 
identidade, integração, sexualidade, cidadania, projeto de vida, 
entre outros temas; 

o Auxiliar o adolescente e se reconhecer enquanto agente de sua 
própria história, sujeito de direitos e de deveres; 

o Oportunizar aos adolescentes a inclusão em cursos semi e 
profissionalizantes (EPESMEL, 2011).  

 

A psicóloga entrevistada do Projeto Murialdo, destaca que “o 

objetivo do Projeto é promover o adolescente através das medidas socioeducativas 

no mercado de trabalho, na escola e na sociedade”. Para que sejam alcançados os 

objetivos descritos acima, de acordo com a entrevistada, são realizadas ações 
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voltadas aos adolescentes e às famílias dos adolescentes. As ações voltadas aos 

adolescentes são: 

 
o Triagem inicial para avaliação social e agendamento da 

interpretação de medida; 
o Grupos de Liberdade Assistida divididos em: 1ª passagem; 

Reflexivo e Grupo por Região; 
o Grupos de Prestação de Serviços à Comunidade que atualmente 

trabalha com as vertentes do Hip-Hop. 
o Atendimento Psicológico; 
o Elaboração do Plano Personalizado de Atendimento; 
o Visitas domiciliares; 
o Encaminhamento para a rede de serviços do município a partir 

das necessidades apresentadas pelo adolescente; 
o Atendimento de forma descentralizada (EPESMEL, 2011).  

 

O atendimento para as famílias dos adolescentes atendidos se 

refere a ações específicas à família. Essas ações ajudam a aproximar a família do 

Projeto Murialdo e, principalmente, para aproximá-la dos próprios adolescentes. São:  

 
o Interpretação de medida; 
o Grupo de pais; 
o Atendimento psicológico; 
o Visitas domiciliares; 
o Encaminhamento para rede de serviços do município, conforme a 

necessidade da família; 
o Atendimento descentralizado através dos agentes comunitários; 
o Grupos de família descentralizado em parceria com os demais 

serviços de média complexidade do município que atendem 
famílias em comum; 

o Geração de renda (EPESMEL, 2011). 
  

Segundo a Psicóloga entrevistada, o Projeto Murialdo conta com 

uma equipe com dezenove pessoas (entre eles, funcionários, terceirizados e 

estagiários) com uma coordenadora, sendo ela, um responsável pelo setor 

administrativo, um de serviços gerais, dois oficineiros (um trabalhando grafite com os 

meninos e outro no grupo das mães), um agente disciplinar, cinco assistentes 

sociais, quatro psicólogas, uma estagiária de psicologia remunerada, com 20h 

semanais, e três estagiários de serviços sociais, um deles remunerado por 20h 

semanais. O Projeto Murialdo conta, também, com 30 agentes comunitários que, 

voluntariamente, fazem atendimento nas casas dos adolescentes. 
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No Projeto Murialdo atualmente (2011)9 529 adolescentes com 

idades entre doze e dezoito anos e, em situações excepcionais, até vinte e um anos 

de idade. Os maiores números de adolescentes atendimentos têm entre 15 e 17 

anos, que totalizam 71%. Dos 529 adolescentes atendidos no Projeto Murialdo, 65 

(13%) do grupo de adolescentes são do sexo feminino e 464 (87%) adolescentes 

são do sexo masculino. Os adolescentes atendidos são de todas as regiões de 

Londrina. Abaixo, apresentam-se os números de adolescentes por região da cidade 

e nota-se que as regiões centrais e rurais são as que apresentam os menores 

números de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas: 

 
o Sul – 91 

o Leste – 101 

o Centro A (Norte) – 59 

o Centro B (Sul) – 27 

o Oeste – 104 

o Norte – 136  

o Rural – 11 

 
 De 529 adolescentes atendidos pelo Projeto, a maioria não está 

frequentando a escola, sendo que 369 adolescentes (69,8%) frequenta ou parou de 

frequentar o Ensino Fundamental; 157 adolescentes (29,7%) frequenta ou deixou de 

frequentar o Ensino Médio; dois adolescentes (0,37%) concluíram o Ensino Médio; e 

um (0,18%) está cursando o Ensino Superior. 

O maior índice da modalidade dos atos infracionais cometidos pelos 

adolescentes em atendimento no Projeto Murialdo que cumpre medidas 

socioeducativas são o tráfico de drogas e roubo: 

 
o Tráfico de drogas – 32% 

o Uso de Drogas – 6% 

o Vandalismo - 0,70% 

o Roubo – 29% 

o Brigas na escola – 7,33% 

                                                 
9
 Os dados apresentados foram coletados por meio de entrevista com duas funcionárias do Projeto 
Murialdo, uma delas Assistente Social e a outra Psicóloga, a entrevista aconteceu no Projeto 
Murialdo no dia 22 de Agosto de 2011; O roteiro das questões se encontra em anexo.  
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o Furto – 9,47% 

o Homicídio – 3% 

o Porte de arma – 11% 

o Outros – 1,5% 

 
Desses 529 adolescentes atendidos pelo Projeto Murialdo, 123 

(23%) adolescentes reincidem e voltam a cumprir as medidas socioeducativas. A 

maioria dos reincidentes passa pelo Projeto Murialdo duas ou três vezes. 

O uso frequente de substâncias entorpecentes (maconha, crack, 

cocaína, entre outros) é relatado por 132 (25%) do grupo de adolescentes, os 

demais negam, relatam que já experimentaram ou utilizaram, mas não utilizam mais. 

O número aumenta em se tratando de álcool e cigarro, sendo que mais da metade 

do grupo total de adolescentes os utilizam. A assistente social entrevistada destaca 

que “esses índices são coletados através dos relatos dos adolescentes, não quer 

dizer que seja efetivo, muitos deles negam o consumo de drogas por medo”. 

 

3.1.1 Trabalho em Campo: entrevista com responsáveis pelo Projeto Murialdo  

 

A entrevista com a psicóloga responsável pelo Projeto Murialdo, 

baseou-se em roteiro estruturado (apêndice A) contendo doze perguntas, com o 

intuito de entender o atendimento e como esse atendimento é desenvolvido junto 

aos adolescentes, procurando conhecer os objetivos, princípios e finalidades. 

Na entrevista, realizada com a psicóloga, a mesma preferiu não 

responder a duas perguntas. Assim, sentimos a necessidade de fazer as perguntas 

que não foram respondidas para outra funcionária do projeto, cuja formação é em 

Pedagogia e sua função na instituição é a de Pedagoga, contratada pela EPESMEL 

(apêndice B). A entrevista com a Pedagoga foi realizada pelo telefone, uma vez que 

a mesma não pode responder as perguntas pessoalmente, alegando que sua 

agenda estava lotada, solicitando que a entrevista fosse feita por telefone.  

Na entrevista com a psicóloga, foi notável a insegurança da mesma 

em responder a certas questões, principalmente quando perguntada se o Projeto 

Murialdo possui um Projeto Político Pedagógico. Diante desta questão a mesma 

respondeu: 
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Não, o Projeto Murialdo não tem, e nunca teve. Você deve ver com o 
pessoal da EPESMEL, pois são os responsáveis sobre essas 
questões do Projeto Murialdo, talvez o da EPESMEL tenha 
associação com o Projeto Murialdo.  

 

Diante dessa colocação, encontramos em Volpi (1997, p.14) a 

seguinte afirmação acerca da implementação das medidas: “a falta de orientações 

técnicas e pedagógicas, tem dificultando enormemente o processo de 

implementação dessas medidas”, a falta de orientações nos locais de atendimento 

aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas dificulta o atendimento e o 

trabalho com os adolescentes. 

A mesma pergunta sobre o Projeto Político Pedagógico foi feita à 

Pedagoga, a qual respondeu: 

 
O Projeto Murialdo não tem, temos um Projeto Político Pedagógico 
para a EPESMEL, sendo o foco, a educação profissionalizante, mas 
nada nesse documento trata ou fala sobre adolescentes que 
cometeram atos infracionais ou medidas socioeducativas. 

 

A segunda pergunta feita para a Pedagoga foi um complemento da 

anterior, sendo perguntado o porquê de não ter o Projeto Político Pedagógico do 

Projeto Murialdo, e como foram encaradas as dificuldades e identificados os 

objetivos do trabalho durante os onze anos de existência do Projeto. A fala da 

entrevistada demonstra a desvalorização do documento:  

 
O Projeto Murialdo realmente nunca teve um Projeto Político 
Pedagógico, pois o Projeto Murialdo nunca teve um profissional 
formado em Pedagogia para fazer este documento. Os assistentes 
sociais e psicólogos tinham autonomia para fazê-lo, mas nunca se 
preocuparam com isso, as dificuldades foram trabalhadas e 
resolvidas na vivência. 

 

Com a ausência de um documento norteador ao trabalho 

desenvolvido com esses adolescentes,  documento que contemple uma proposta de 

trabalho com regimentos, objetivos, entre outros itens, a fim de facilitar e contribuir 

no trabalho, demonstra o improviso praticado diante de diversas situações. 

Na entrevista com a Psicóloga, essa profissional pontua o tipo de 

homem que o Projeto Murialdo quer formar e por quais princípios: “um homem que 

respeite as pessoas e as leis, que trabalhe e seja um bom cidadão. Princípios 

estabelecidos pelo ECA”. 
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Sobre a questão da família, foi perguntado se os adolescentes 

tinham o apoio da família e como o Projeto tratava esse assunto com os 

adolescentes. Segundo a Psicóloga: “A família sozinha não vem até o Projeto, por 

isso fazemos as visitas e os grupos com os familiares para aproximá-los do Projeto e 

do adolescente, mas, no geral, participam pouco, trabalham muito”. Sobre essa 

questão, segundo Sales (2007), na maioria das vezes, a família trabalhadora traz 

consigo a pobreza e as lutas para sua sobrevivência, sendo, muitas vezes, sua 

função histórica de formar e socializar seus indivíduos, não cumprida em função de 

sua busca diária pela sobrevivência. Ainda segundo Sales (2007, p. 69): 

 
[...] uma das tarefas básicas cumpridas historicamente pela 
instituição família, qual seja, a da reprodução dos indivíduos 
deparam com pressões e limites objetivos em função das profundas 
modificações da economia capitalista, sobremaneira no que tange ao 
mundo do trabalho.  

 

Assim, percebemos que a sociedade capitalista, o Estado injusto e a 

desigualdade social fazem com que as famílias, principalmente as pobres, precisem 

lutar para sobreviver, se deparando com as dificuldades em presenciar e 

acompanhar suas futuras gerações. 

Sobre a relação entre a Educação e o Projeto Murialdo, foi 

perguntado como o Projeto encara a Educação e como ele expressa essa finalidade 

e a psicóloga respondeu da seguinte forma: “A educação para os meninos que 

cumprem as medidas socioeducativas é obrigatória, nós incentivamos, conversamos 

com eles sobre a importância da educação. A educação ajuda muito na recuperação 

deles”.  

Com a fala da Psicóloga notamos a importância dada à educação na 

reeducação dos adolescentes nos espaços de execução das medidas 

socioeducativas.  Porém, a educação é mais valorizada como uma obrigação do que 

como uma aliada, do que enquanto perspectiva formativa. 

Mesmo reconhecendo a importância da educação enquanto 

contribuinte na recuperação desses jovens, esta passa a ser trabalhada apenas por 

meio de cobranças e conversas, é visível que o discurso ao redor da educação não 

é trabalhado e incentivado na sua real função, a função em reeducar, ressocializar e 

garantir oportunidades junto às medidas socioeducativas para os adolescentes em 

conflito com a lei. 
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Os locais de atendimento que aplicam as medidas socioeducativas 

aos adolescentes que cometeram atos infracionais e as pessoas envolvidas nesse 

processo, como os funcionários do local, devem garantir oportunidades de 

socialização, de educação formal e profissional ao adolescente nos âmbitos sociais 

e assegurar seus direitos e deveres diante a sociedade.  

 
A condição peculiar de pessoa em desenvolvimento coloca aos 
agentes envolvidos na operacionalização das medidas 
socioeducativas a missão de proteger, no sentido de garantir o 
conjunto de direitos e educar, oportunizando a inserção do 
adolescente na vida social. Esse processo se dá a partir de um 
conjunto de ações que propiciem a educação formal, 
profissionalização, saúde, lazer e demais direitos assegurados 
legalmente (VOLPI, 1997, p. 14).  

 

A Psicóloga entrevistada também relata dificuldades encontradas 

para fazer com que os adolescentes retornem à escola. Foi perguntado a ela sobre 

quais seriam as dificuldades encontradas no desenvolvimento do trabalho do Projeto 

no dia a dia. Ela pontua: “A parte mais difícil é encarar a rejeição da escola em 

receber adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, o adolescente se 

sente rejeitado e revoltado com o sistema educacional”. A negligência ao acesso à 

educação, que é por lei garantida a todos, independente de idade, classe social, 

etnia, raça, entre outros, acaba não tendo sua efetividade. A escola passa a não 

fazer sua função social, em atender a todos de forma igual, para formar e preparar 

as pessoas, descrito no art. 53 do ECA: 

 
A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: I – 
igualdade de condições para o acesso e permanência da escola [...] 
(BRASIL, 1990). 

 

A Psicóloga também pontuou as dificuldades encontradas em 

relação à falta de apoio do Governo e à falta de investimentos: 

 
[...] mesmo com várias políticas públicas voltadas aos adolescentes, 
existe um complicador na sociedade, falta de investimento na 
educação, saúde e moradia do Governo. O que é oferecido não 
contempla a necessidade da sociedade, e das especificidades desse 
grupo específico. Um dos maiores problemas é a falta de 
investimentos para bons profissionais, para ajudar a situação do 
adolescente. 
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Percebemos na fala da psicóloga, os conceitos impregnados de uma 

política de atendimento assistencialista, que ajuda e tira o adolescente da situação 

em que ele está, e não como descrito no ECA (1990), que determina que se 

proporcione oportunidades de desenvolvimento profissional, social e convívio 

familiar.  

Com as dificuldades encontradas no dia a dia do Projeto, notamos o 

desgaste e a desmotivação na resposta da entrevistada quando foi perguntado 

sobre o que a motivava a trabalhar com esses adolescentes: “Me motiva a 

possibilidade de mudanças, a possibilidade de mostrar mudanças e caminhos novos, 

diferentes, corretos. Hoje não sei ao certo, é muito difícil com tantos problemas e 

dificuldades”. 

A psicóloga demonstra a crença de que a moral ou a falta dela é 

causa das ações dos adolescentes, assim, a mesma acredita que mostrando-lhes o 

caminho correto, ensinando moralmente esses jovens a fazer a escolha do caminho 

correto, eles se salvarão.  

Esta visão ou concepção em culpabilizar a índole do adolescente, 

sendo necessário mostrar o certo e o errado, demonstra a cultura enraizada desde 

os séculos passados, antes mesmos da existência de leis garantindo-lhes direitos, e 

igualdade social. Após 52 anos do surgimento da Declaração Universal de Direitos 

da Criança e do Adolescente, um dos mais importantes documentos dos direitos 

desses cidadãos, algumas concepções ainda rondam a questão de vulnerabilidade 

dos mesmos.  

Com tantas dificuldades para se ressocializar o adolescente, a falta 

de apoio e de investimentos do Estado nas instituições de execução das medidas 

socioeducativas, a ausência do Estado também na vida familiar das classes 

desfavorecidas, os direitos previstos em leis aos adolescentes que cumprem as 

medidas são violados. As instituições que aplicam as medidas socioeducativas aos 

adolescentes não conseguem garantir todos os direitos que esses adolescentes 

precisam para se reeducar e reintegrar. 

É visível o descaso do Estado em recuperar e oferecer 

oportunidades para esses jovens vulgarmente rotulados como “marginais”, ou seja, o 

dever do Estado, como descrito nas leis do ECA e na LDBEN, que asseguram a 

esses jovens sujeitos o direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
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esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e ao convívio familiar e comunitário (BRASIL, 1990, Art. 4º). 

As políticas públicas que trazem garantias, obrigações e direitos a 

todos os sujeitos da sociedade, incluindo adolescentes em conflito com a lei, estão 

sendo negligentes com as classes vulneráveis. 

 

3.1.1.1 Trabalho em campo: adolescentes atendidos no Projeto Murialdo: o olhar da 

juventude marginalizada em relação à escola, à educação e ao futuro 

 

Foram entrevistados oito adolescentes, sete meninos e uma menina 

que são atendidos pelo Projeto Murialdo. Os entrevistados tinham entre quatorze e 

dezoito anos e estão cumprindo as seguintes medidas: Prestação de Serviço à 

Comunidade ou Liberdade Assistida. 

Dos oito adolescentes entrevistados, quatro (50%) cumprem 

medidas socioeducativas pela primeira vez, três desses adolescentes cumprem pela 

segunda vez (37,5%) e um deles está cumprindo pela terceira vez (12,5%). 

O roteiro da entrevista foi desenvolvido em duas linhas: os dados 

gerais, com três perguntas e os específicos, com quinze perguntas, relacionadas à 

escola, educação, família, Projeto Murialdo e futuro. As perguntas foram feitas 

individualmente, foram gravadas e transcritas. Todos os entrevistados conheciam a 

causa da entrevista e aceitaram participar. 

Quando apresentada a proposta das perguntas a eles, os mesmos 

se mostraram desconfiados e com receio de que as suas respostas pudessem 

causar problemas futuros a eles. Apenas um dos garotos disse que participaria, sem 

demonstrar preocupação alguma. Após a atitude do garoto citado, os outros 

aceitaram e ficaram muito à vontade durante a entrevista. 

Dos oito adolescentes entrevistados, apenas os Adolescentes F e G 

moram com uma família conhecida como “tradicional”, composta por pai, mãe e 

filhos; o adolescente A mora com sua irmã e cunhado; adolescente B, com seu pai, 

madrasta e duas irmãs; o Adolescente C, com sua mãe e seu avô; o Adolescente D, 

com sua mãe; a Adolescente E, com seu esposo, sogra e filha e; o Adolescente H, 

com sua mãe e seu padrasto. 
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Todos os adolescentes entrevistados responderam a mesma coisa 

quando lhes foi perguntado sobre a pessoa a quem eles mais tinham admiração. A 

resposta foi “mãe” para os oito entrevistados, por diversos fatores, entre eles, por 

terem criado seus filhos sozinhas, por trabalhar a vida toda, por nunca ter parado de 

lutar diante das dificuldades: “Minha mãe, porque ela é guerreira e batalhadora, 

porque ela sofreu três AVC10 e continuou batalhando do jeito que ela tá, a minha 

inspiração é minha mãe” (Adolescente C). 

Os adolescente A, D e E relataram terem sido abandonados pelos 

pais e foram as mães que garantiram sua sobrevivência: “Minha mãe, porque ela 

trabalhou a vida inteira pra sustentar sete filhos sozinha, meu pai virou as costas pra 

gente quando éramos pequenos” (Adolescente E). 

Sobre a escola, dos oito entrevistados, frequentam ou pararam de 

frequentar a escola entre a 5ª série do ensino fundamental e 1º ano do ensino 

médio, seis (75%) já reprovaram uma ou mais vezes nas séries do ensino 

fundamental e/ou médio. Apenas três (38%) frequentam a escola, os outros cinco 

(62%) são evadidos, mas alegaram que no ano que vem voltarão para a escola por 

ser uma exigência de lei aos adolescentes que cumprem as medidas, vista no ECA 

(1990, art. 101, Inciso III) “[...] matrícula e freqüência obrigatórias em 

estabelecimento oficial de ensino fundamental [...]”. 

Infelizmente, os números acima demonstram a evasão e o fracasso 

escolar como realidade desses adolescentes. A escola deveria garantir a 

permanência e a qualidade, mas, 

 
lamentavelmente, a escola ainda mantém as construções de um 
universo de conhecimentos monoculturais, favorecendo parte de sua 
clientela e não impedindo que os demais sejam apagados, negados 
e silenciados, de maneira que fiquem relegados à evasão e ao 
fracasso escolar (AOYAMA; PERRUDE, 2009, p. 5). 

 

A citação acima expressa a realidade encontrada na coleta de dados 

junto aos adolescentes atendidos pelo Projeto Murialdo. Com a fala do Adolescente 

D, é possível perceber a real distância entre as classes desfavorecidas e a escola 

que deveria ser motivadora para um futuro melhor e geradora de cidadãos, pois, 

para este adolescente, voltar a estudar é apenas uma obrigação, ele não reconhece 

                                                 
10

 Acidente Vascular Cerebral.  
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sentido em frequentar a escola. “Eu vou voltar a estudar visto que o Conselho 

Tutelar falou que se eu não voltar, vai sobrar até „pra‟ minha mãe”. 

Nas perguntas específicas, a primeira pergunta, foi a que trouxe o 

maior número de risadas, quando eles ouviam a pergunta, riam e questionavam se 

podiam dizer a verdade. A pergunta, bastante objetiva, dizia respeito a gostar de 

estudar, apenas o Adolescente B disse que gostava de estudar. 

A segunda pergunta se referia à sua opinião sobre a escola. A 

maioria deles referiu que a escola é um lugar bom, que serve para prepará-los para 

uma profissão, para um futuro digno. O Adolescente B enfatiza: “Ah eu acho bom, 

porque sem estudo a gente não é nada, tem que estudar pra ser alguém na vida”. A 

Adolescente E complementa, “ah, um lugar bom pra gente aprender, pra tirar as 

crianças da rua e pra levar as crianças estudar, a ser melhor”. 

De maneira geral, os adolescentes são motivados pelos pais ou 

responsáveis em frequentar a escola. Suas famílias incentivam e falam sobre a 

importância de estudar. Eles são motivados também pela crença de que a escola 

mudará o futuro deles, como podemos ver na fala do Adolescente F: “Objetivo de 

acabar o 3° ano e fazer uma faculdade de direito para ser alguém na vida”. 

Os adolescentes, mesmo entendendo o valor e a importância da 

escola, não gostam de frequentá-la, preferem a rua, acham um lugar chato e sem 

graça e não gosta dos professores. Um deles afirma que o motivo de ter se evadido 

da escola foi o crime (Adolescente C). A escola, mesmo sendo um lugar de 

conhecimento, de ensino e aprendizagem, oferecendo a possibilidade de um futuro 

melhor, é cheia de incertezas e imperfeições. Dentro de sua ideia inicial do 

atendimento a todos, sua realidade comprova a negligência no atendimento à 

população, principalmente aquela vulnerabilizada, o que vem ao encontro do que 

afirma Volpi que, “[...] a infância empobrecida no Brasil revela que o tratamento 

dispensado a essas crianças e adolescentes, desde a colonização, tem sido 

repressivo e discriminatório” (VOLPI, 1997, p. 47).   

A maioria dos entrevistados afirma que foram respeitados pelos 

colegas e professores das escolas que frequentaram. O Adolescente B relata que 

sofreu preconceito dentro da escola pelos professores, pela imagem marginalizada 

sobre ele. “Ah, igual quando eu tava no IEEL11, a professora lá tinha preconceito 
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visto que eu tinha passagem, aí agora eu „tô‟ no EJA12 e lá é normal. Alguns 

professores acham que não muda”. 

 
Os adolescentes em conflito com a lei, embora sejam componentes 
do mesmo quadro supracitado, não encontram eco para a defesa dos 
direitos, pois, pela condição de terem praticado um ato infracional, 
são desqualificados enquanto adolescentes (VOLPI, 1997, p. 9). 
 

O Adolescente C aponta o preconceito não apenas diante do fato de 

terem cometido atos infracionais, mas também por serem pobres, por viverem em 

situação de vulnerabilidade, como pode ser visto:  

 
[...] o preconceito vinha pelo motivo de eu ser pobre, aí todo mundo 
tinha preconceito, e falavam que a minha bermuda era rasgada, os 
colegas e os professores me chamavam de burro, quando eu não 
entendia e riam dos meus materiais. 

 

Mesmo a escola tendo sua função de acolher a todos, para preparar 

e formar um cidadão, ela exclui e se contradiz, conforme é possível observar na fala 

do Adolescente D, que teve o acesso à escola negado pela direção, pelo seu 

histórico criminal, lamenta: “A escola deveria ser um lugar educativo, devia ser um 

lugar que aceita qualquer tipo de pessoa, sem preconceito, mas isso não acontece”. 

A maioria dos adolescentes não sabia responder sobre as medidas 

socioeducativas. Os adolescentes entrevistados demonstram, quando perguntados 

sobre as medidas socioeducativas, a insegurança na contribuição das mesmas para 

sua ressocialização. Eles encaram esse atendimento apenas como punição. Apenas 

dois adolescentes mostraram alguma posição diante elas: o Adolescente C que no 

futuro quer ser advogado explica:  

 
Medidas socioeducativas pra mim é quando a gente comete um ato 
infracional, aí o juiz estabelece que tem que cumprir a medida, mas a 
medida tem um curto prazo, não é um prazo de anos, „pra‟ gente 
fazer e rever a nossa situação diante da sociedade, rever o que a 
gente cometeu, os delitos e tal. 

 

O Adolescente F critica as medidas. Acredita que elas deveriam ser 

repensadas:  
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[...] mas do jeito que é, todo mundo quer fazer coisa errada, eu acho 
que tinha que ser de outra maneira, eles mandam estudar, mas se 
não quiser, não estuda, aí cumpre, aí cai de novo, pega 4 ou 6 
meses, não adianta, tá errado, tem que fazer uma coisa „pra‟ pessoa 
pensar, pra não fazer de novo. 
 

Sobre o papel do Projeto Murialdo na própria formação ou/e 

desenvolvimento deles, apenas um dos adolescentes não relatou nada, os outros 

demonstraram que gostam do Projeto e acreditam que ele serve para recuperá-los, 

educá-los, dar uma segunda chance, pagar o que deve diante da sociedade. Eles 

demonstram contradição com o que foi dito anteriormente, de que não acreditam na 

contribuição das medidas socioeducativas, porém, acreditam no Projeto. Essa 

questão está confusa na cabeça dos adolescentes, pois eles encaram as medidas e 

o Projeto como coisas distintas. O Adolescente C também mostra a expectativa 

sobre do Projeto oferecer uma oportunidade de trabalho e desenvolvimento: “Ah, de 

tudo, praticamente tudo pode, tipo, me ajudar a arrumar um serviço, um curso 

profissionalizante, mudar meu jeito de agir, ser e pensar, a relação com as pessoas, 

esse tipo de coisa”. 

A maioria dos entrevistados, ao serem perguntados sobre o que os 

levou a cometer um ato infracional, disseram ter sidos influenciados por colegas e a 

vontade de obter coisas materiais. Segundo Gentili (1996, p.42), “o modelo de 

homem neoliberal é o cidadão privatizado, o consumidor”, como podemos ver no 

relato do Adolescente C:  

 
Ah, influência, eu mesmo também, a cabeça pensa eu não tenho 
uma moto, vou roubar uma moto, não tenho um carro, vou roubar um 
carro, dá vontade de ter. A inveja, porque as pessoa tinham, daí 
pensei ele tem dinheiro, ele pode comprar outra, eu já não posso 
comprar nenhuma.  
 

Os Adolescentes B e G pontuam a mesma situação do adolescente 

C: “Ah, não sei, agi sem pensar na hora, má influência „né‟, vai falando na cabeça, aí 

faz sem pensar, vendo as coisas que pode conseguir comprar e na hora que vê, não 

dá nem pra se arrepender depois” (Adolescente B); “Vontade de ter um carro, cai por 

causa de uma receptação, comprei um carro roubado, sempre tive vontade de ter 

aquele carro, mas não sabia que era roubado” (Adolescente G). 

Com os relatos dos adolescentes é possível perceber o quanto a 

sociedade consumista e capitalista, influencia e é motivadora para atitudes infratoras 
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dos adolescentes menos favorecidos. Craidy e Gonçalves (2005, p. 21) 

complementam referindo que “[...] consumir a qualquer preço torna-se importante, de 

ter um lugar social, sobretudo para aqueles que se sentem à margem”. 

Os adolescentes garantem que, para o futuro, querem uma vida 

nova e tranquila, um bom emprego e uma boa família. A adolescente E, que fala não 

gostar de escola, mantém a esperança de um futuro melhor para sua filha de dez 

meses: “Eu quero muitas coisas, ter um bom futuro, que minha filha tenha uma 

educação melhor, um ensino completo para ser alguém importante e honesta”. 

Três desses jovens demonstram a vontade de concluir o ensino 

médio e cursar um curso de graduação. Os adolescentes C, F e G querem cursar 

Direito ou Medicina, um deles quer ir além: “Cursar Direito, mestrado, ser um 

advogado ou um médico não sei, eu quero estudar” (adolescente C). 

A última pergunta era que, se eles encontrassem um “gênio” capaz 

de atender seus pedidos, que pedido fariam. Nessa pergunta, conseguimos ver que 

os sonhos e a esperança borbulham dentro de cada um deles. No primeiro 

momento, ao ser anunciada a pergunta, eles riram e se explicavam, dizendo ser 

impossível, uma atitude que, para eles, demonstrava maturidade. 

O adolescente D demonstrou a vontade de tomar atitudes sem se 

responsabilizar, “que menor não pudesse ser preso”, mas, na maioria das outras 

respostas estava a felicidade, o desejo de mudar o mundo, de extinguir a violência e 

as drogas. O adolescente B deseja voltar ao passado e mudar suas ações:  

 
Ah, eu queria voltar ao passado, porque era tudo sossegado, eu era 
sossegado, não exista violência, era melhor, um mundo alegre, cheio 
de brincadeiras, queria voltar ao passado e nunca ter entrado no 
mundo do crime. 

 

Na escola, os adolescentes em conflito com a lei, mais do que 

qualquer outro adolescente, sofrem preconceitos tanto em relação à marginalização 

quanto em relação à situação de vulnerabilidade, pela pobreza. A escola, tendo seu 

papel social corrompido pelo preconceito, pela falta de apoio do Estado, pelas 

dificuldades encontradas nos profissionais, prejudica o desenvolvimento de crianças 

e adolescentes. 

As medidas socioeducativas, em conjunto com o Estado, 

comunidade, escola e familiares, devem proporcionar o total desenvolvimento aos 

adolescentes que vivem uma juventude desvalida de seus próprios direitos.  
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Os regimes socioeducativos devem constituir-se em condição que 
garanta o acesso do adolescente às oportunidades de superação de 
sua condição de exclusão bem como o acesso à formação de valores 
positivos de participação na vida social (VOLPI, 1997, p. 21). 

 

A Educação é vista pelos adolescentes entrevistados como 

salvadora de suas vidas, como mudança de suas atitudes. Mesmo não gostando de 

frequentar a escola e discordando de seus métodos e regras, acreditam que a 

escola conseguirá mudar suas vidas. Mas, a escola não conseguirá mudar o futuro 

dos adolescentes, sozinha, nem a sociedade, muito menos as desigualdades sociais 

atuais, mas ela tem grandes forças ante as lutas sociais. A escola é uma grande 

aliada para o fim da desigualdade humana, a mesma deve proporcionar mudanças 

em de si mesma, um lugar formador de pessoas. “[...] a ação pedagógica pode ser 

pensada tanto em termos da produção da exclusão, quanto como espaço promotor 

da inclusão e da reflexão sobre a diversidade (AOYAMA; PERRUDE, 2009, p. 7)”. 

A escola deve ser inclusiva, aceitar todos como alunos de maneira 

igualitária, do modo previsto pelo ECA. A escola deve fazer seu papel real na 

sociedade, proporcionando o desenvolvimento pleno do aluno nos conhecimentos, 

saberes e informações, no desenvolvimento diante a sociedade, socializando o 

sujeito, promovendo a convivência e oportunidades para o mundo do trabalho. 

As medidas socioeducativas que têm como finalidade pedagógica e 

educativa, a educação formal, devem ser aliadas para a efetiva contribuição na 

ressocialização dos adolescentes. Apenas com a real valorização da Educação, em 

parceria com as medidas socioeducativas, esses jovens irão se conscientizar da 

importância da Educação em suas vidas, responsável em desenvolver e formar 

cidadãos. 

As medidas socioeducativas devem ser atreladas aos aprendizados 

escolares, para que o atendimento aos adolescentes não seja apenas punitivo, mas 

sim, que vise e contemple todos os seus processos de desenvolvimento e 

necessidades educacionais, para que as leis que lhes dão garantias de 

desenvolvimento, ressocialização, reeducação e igualdade, sejam cumpridas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com base no estudo teórico e na pesquisa de campo desenvolvidos, 

foi possível verificar a realidade quando o assunto é a criança e o adolescente pobre 

no Brasil. A juventude pobre, marginalizada e destituída de seus direitos durante 

séculos, ainda hoje é excluída e marginalizada pela sociedade capitalista.  

Com o estudo histórico percebeu-se o descaso no atendimento ao 

adolescente das classes desfavorecidas, rotulados como marginais e pessoas com 

“má índole” diante da sociedade. As crianças e os adolescentes das classes 

desfavorecidas foram estigmatizados e tratados de maneira desumana no decorrer 

da história do país. 

Com o início da discussão em torno ao atendimento voltado a esses 

jovens e o surgimento de documentos que preveem os deveres e direitos dos 

adolescentes desde seus primórdios até os dias atuais, evoluiu muito o atendimento 

voltado à criança e ao adolescente.  

Muitas das concepções referentes à questão dos adolescentes, 

criadas há séculos atrás, ainda hoje se encontram enraizadas na cultura da 

sociedade. Muitas vezes, o atendimento aos adolescentes autores de atos 

infracionais é confundido com o assistencialismo. As famílias ainda são 

culpabilizadas pelo ato infracional e quando se trata da Educação, culpabilizadas 

pelo fracasso escolar, sendo que as estruturas sociais nunca são questionadas ou 

levadas em conta quando se trata da resolução de problemas que envolvem 

adolescentes marginalizados. 

A sociedade neoliberal faz com que a desigualdade social aumente. 

As famílias em condição de pobreza, que estão à margem da sociedade capitalista, 

têm a privação de serviços públicos, não tendo cumpridos seus direitos básicos 

necessários e previstos em lei. Assim, esses jovens devem ser vistos como cidadãos 

com direitos iguais a qualquer outro brasileiro e, por serem pessoas em 

desenvolvimento, os pais, a comunidade e do Estado, são responsáveis em garantir 

seus direitos. 

Neste trabalho foram apresentados os aspectos pedagógicos e 

jurídicos das medidas socioeducativas, previstas no ECA e como esses 
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fundamentos podem orientar as práticas educativas nos espaços de ressocialização, 

entretanto, nem sempre esses direitos são garantidos.  

Durante o desenvolvimento do trabalho foi perceptível a contribuição 

da instituição escolar no processo de ressocialização do adolescente em conflito 

com a lei. Esses adolescente em situação de vulnerabilidade devem ter seus direitos 

garantidos pelo Estado, como consta no ECA (1990), na Constituição Federal (1988) 

na LDBEN (1996). 

No ECA (1990) e na LDBEN (1996) é ressaltada a importância da 

Educação no processo de formação e desenvolvimento do adolescente. A instituição 

escolar tem como dever formar um bom cidadão, crítico, e que garanta a ordem 

social. Fica visível a importância da Educação no processo de desenvolvimento do 

sujeito em condição peculiar. Assim, é necessária a participação da mesma no 

processo de ressocialização dos adolescentes que cometeram atos infracionais, a 

fim de reintegrar o mesmo na sociedade. 

Atingimos o objetivo de estudo deste trabalho, que foi de identificar 

os aspectos pedagógicos e jurídicos das medidas socioeducativas destinadas aos 

adolescentes infratores no processo de ressocialização no Projeto Murialdo, por 

meio da pesquisa de campo, de entrevistas com responsáveis sobre o Projeto e 

adolescentes atendidos. 

Foi possível verificar a falta de um documento norteador do trabalho 

desenvolvido com os adolescentes que cumprem as medidas socioeducativas e de 

como o improviso está presente na atuação dos funcionários na resolução de 

problemas do cotidiano do Projeto. Percebe-se que a educação é trabalhada no 

Projeto apenas pelo discurso. Também, percebe-se que há o reconhecimento da 

importância da Educação no processo de ressocialização desses jovens, no entanto, 

a mesma não é vista como parceira das medidas socioeducativas. 

O presente trabalho pretendeu mostrar com maior profundidade a 

realidade no atendimento dos adolescentes que cometeram atos infracionais e 

cumprem as medidas socioeducativas, para compreensão histórica, social, cultural e 

profissional do atendimento dos jovens em conflito com a lei em processo de 

desenvolvimento. 

Assim, buscou-se contribuir para a formação de profissionais em 

diversas áreas e em estudos em diversas linhas de conhecimentos que direta ou 

indiretamente trabalhará com esses adolescentes. Então, recomenda-se novos 
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esforços de investigação ao redor do assunto, para obter uma conscientização das 

necessidades de políticas públicas eficazes, capazes de proporcionar a reintegração 

dos adolescentes na sociedade. 

Para a minha formação, o trabalho contribui em inúmeros assuntos, 

entre eles, na elaboração de um texto mais complexo para o processo de pesquisa 

enquanto acadêmica e futura profissional, na visão relacionada à literatura e à 

escrita, instrumentos fundamentais para o pedagogo. 

E, após um longo caminho de elaboração deste, no processo de 

leituras, estudos, entrevistas e análises, a maior e a mais importante contribuição 

para mim, como futura pedagoga e para toda a área pedagógica, é ver as 

desigualdades em nossa sociedade, influenciando a Educação e a vida de nossos 

jovens, uma vez que seremos profissionais trabalhando nesta sociedade desumana. 

É de maneira prazerosa que, com o término do meu trabalho, posso 

demonstrar que a pesquisa aumentou meu amor pela Educação, ressaltando que ela 

não será a salvação da humanidade, mas, acreditando que ela é um instrumento 

importante para que qualquer mudança aconteça.    
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APÊNDICE A - Roteiro de perguntas para entrevista aos adolescentes 

 
Dados Gerais: 

1. Idade do adolescente?  

2. Freqüenta escola? Qual serie? Já reprovou? 

3. Com quem mora? 

Dados Específicos:  

1. Você gosta de estudar? 

2. O que você acha da escola? 

3. O que te motiva a estudar? 

4. O que te desmotiva a estudar? 

5. Se freqüenta ou já freqüentou a escola já sofreu algum tipo de preconceito? 

Como se caracteriza sua relação com os colegas e com os professores? 

6. O que sua família acha sobre educação e escola? 

7. O que a educação significa para você? 

8. O que você entende sobre medidas socioeducativas? 

9. Em sua opinião, o que o Projeto Murialdo poderá contribuir para seu processo 

de formação? 

10. É a primeira vez que esta cumprindo medidas socioeducativas? Se não 

quantas vezes? 

11.  O que levou a cometer um ato infracional? 

12.  O que você quer ser no futuro?  Por quê? 

13. Quem é a pessoa que você mais admira? Por quê? 

14. Quem é a pessoa que você menos admira? Por quê? 

15. Se encontrasse um gênio mágico, e ele pudesse realizar apenas um desejo 

seu, qual pedido faria? Por quê? 
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Apêndice B - Roteiro de entrevista para responsável pelo Projeto Murialdo na 

Escola Profissional e Social do Menor de Londrina 

 

1. Qual a função social do Projeto Murialdo para a cidade de Londrina?  

2. O Projeto é financiado por quem? 

3. Qual a função social do Projeto Murialdo para os adolescentes que cometeram 

ato infracional? 

4. O Projeto Murialdo tem Projeto Político Pedagógico, se sim por quem foi 

elaborado? 

5.  Que tipo de homem o Projeto quer formar? A partir de quais princípios? 

6. Qual a relação entre você e os funcionários com os adolescentes que 

freqüentam o Instituto? 

7. Quais são as atividades desenvolvidas pelos adolescentes? 

8. Como o Projeto Murialdo encara a educação? De que forma expressa essa 

finalidade? 

9. Quais as maiores dificuldades encontradas no dia-a-dia, para desenvolver o 

trabalho do Projeto Murialdo? 

10. Os adolescentes tem o apoio da família? Como é tratado esse assunto com 

eles? 

11.  O que te motivou e te motiva a trabalhar com esses adolescentes? 

12. O que você avalia como sendo avanço para a política de atendimento ao 

adolescente marginalizado e a realidade encontrada no Projeto Murialdo? 
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Apêndice C - Roteiro de entrevista para responsável pelo Projeto Murialdo na 

Escola Profissional e Social do Menor de Londrina 

 

1. O Projeto Murialdo tem Projeto Político Pedagógico, se sim por quem foi 

elaborado? 

2. Se não têm, o por que não foi realizado, como o Projeto Murialdo com 11 anos 

de existência encara suas dificuldades e identifica seus objetivos? 


