
 
 

 
 

Londrina 
2022 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

NATHÁLIA DA LUZ FERRAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS POR ADOLESCENTES 
NO MUNICÍPIO DE LONDRINA 

 



 
 

 
 

Londrina 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS POR ADOLESCENTES 
NO MUNICÍPIO DE LONDRINA 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Universidade Estadual de Londrina - UEL, 
como requisito parcial para a obtenção do título 
de Bacharel em Serviço Social.  
 
Orientadora: Profª Drª Vera Lucia Tieko 
Suguihiro. 

 

NATHÁLIA DA LUZ FERRAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

Londrina, 30 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 
 

 
P
r
o
f
ª
 
D
r
ª
 
L

orena Ferreira Portes 
Universidade Estadual de Londrina - UEL 

 
 

Profª Drª Vera Lucia Tieko Suguihiro 
Universidade Estadual de Londrina - UEL 

 
 
 

Profª Drª Débora Braga Zagabria 
Universidade Estadual de Londrina - UEL 

 
 
 

NATHÁLIA DA LUZ FERRAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS POR ADOLESCENTES 
NO MUNICÍPIO DE LONDRINA 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Universidade Estadual de 
Londrina - UEL, como requisito parcial para 
a obtenção do título de Bacharel em Serviço 
Social.  



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

A Deus Pai pelo seu imenso amor, por ter me sustentado até este 

momento, guiando-me pelos Teus caminhos e por ter sido o meu amparo. 

Aos meus pais, Gilberto Ferraz e Rosangela Maria da Luz e o meu 

irmão, Carlos Henrique Ferraz, pois se cheguei até o presente momento, foram eles 

que me sustentaram e motivaram. Eles são exemplos para mim, de pessoa, exemplo 

de força, de união, são o meu abrigo. Eles sempre estiveram ao lado, me ajudando 

no que podiam e eu não tenho palavra para expressar o que sinto, poderia escrever 

por horas, mas nada representaria tamanha gratidão e amor que sinto por eles.  

Aos meus familiares, por todo apoio e incentivo, especialmente as 

minhas avós Ana Aparecida Ferraz e Maria José da Luz, que exemplos de mulheres 

e que possuo um grande amor. A minha tia Rosa Thomaz da Luz que me incentivou 

desde o princípio e sempre acreditou em mim. 

À minha querida orientadora, Profª Draª Vera Lucia Tieko Suguihiro 

pelos valiosos ensinamentos, pela paciência e compreensão.  

Ao Rafael Beretello, meu namorado, que durante todos esses anos 

escutou as minhas reclamações, sempre esteve presente, me apoiando, dando 

forças para continuar e compreendendo as minhas ausências. Obrigada pelo 

companheirismo de sempre. 

Aos meus amigos Alexania Félix, Bianca Ferreira, Camila Balabuch, 

Mylena Siqueira e Pedro Henrique, vocês são exemplos para mim, sou grata a todo 

apoio, cada risada, cada abraço, olhar sincero e pelo aconchego. Permanecemos 

unidos cuidando um do outros para que ninguém desistisse no meio caminho. 

Agradeço muito, por tudo o que vivenciamos dentro e fora da Uel, aguardo viver 

tantos outros momentos e felicitações ao lado de vocês. A minha amiga, Cássia de 

Paula pelo apoio, amizade e por estar presente em todos os momentos, inclusive 

nas horas de estudo. 

Ao Delegado William Douglas Soares por permitir que eu realizasse 

o levantamento dos dados na Delegacia do Adolescente. Sou grata por todo suporte 

e pela confiança deposita a mim.  

A Amanda Frutuoso e Rebeca Vernillo que me ajudaram na coleta 

dos dados. Agradeço as duas pelo apoio e disponibilidade em ajudar.   

A todos os professores do Departamento de Serviço Social que 



 
 

 
 

contribuíram pra a minha trajetória enquanto discente e pelos valiosos 

ensinamentos. Especialmente a Profª Drª Débora Braga Zagabria e Profª Drª 

Kathiuscia Coelho.  

É impossível citar o nome de todos, que de certa forma contribuíram 

para a minha formação. E muito menos, expressar em palavras tamanha gratidão, 

por isso dedico esse trabalho a todas e todos, a vocês o meu amor e gratidão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A necessidade fez o menor se envolver  
Com 13 começou a usar, com 15 a vender 
Não tem nada a perder, então, vai parar pra 
quê? 
Dezoito ano, 157, preso sem viver. 
Enquanto a lata chacoalhar 
E a ilusão for a sensação de ser mais poderoso 
Vários vai memo' se arrastar 
Que a Cracolândia tá lotada de curioso. 
 

(Alok e MC Hariel).. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

RESUMO 

FERRAZ, Nathália Da Luz. Atos infracionais praticados por adolescentes no 
município de Londrina. 2022. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 
em Serviço Social) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2022. 

Em dezembro de 2019, na cidade de Whuan, na China, fomos noticiados pelos 

meios de comunicação que um vírus com alta transmissibilidade estaria circulando e 

infectando a população chinesa, provocando doenças respiratórias. Em janeiro de 

2020, a Organização Mundial da Saúde declarou ser uma emergência de saúde 

pública. Em março do referido ano, foi decretado estado de Pandemia e todos os 

países tiveram que realizar um plano de contingência. A pandemia covid-19, 

impactou intensamente os sistemas econômicos, sociais e de saúde, assim como o 

Sistema Socioeducativo. Por meio da pesquisa qualitativa e quantitativa, bibliográfica 

e documental, buscou-se levantar os dados de atos infracionais praticados por 

adolescentes em tempos de Pandemia Covid-19 no município de Londrina. Dessa 

forma, realizou-se uma pesquisa sobre os atos infracionais praticados pelos 

adolescentes no município de Londrina-Pr, nos períodos de 2019, 2020 e 2021. O 

trabalho tem como objetivos específicos: identificar o gênero e caracterizar os atos 

infracionais praticados por adolescentes no município e mapear a região de Londrina 

com registros da prática de ato infracional. A pesquisa de campo ocorreu na 

Delegacia do Adolescente, através uma análise documental constante nos Boletins 

de Ocorrência, a partir da identificação das principais categorias que permitiu a 

análise dos dados. O estudo foi dividido em quatro partes: a primeira discorreu sobre 

a realidade do jovem na sociedade brasileira, a segunda parte, foi abordado sobre 

os adolescentes em ato infracional e medidas socioeducativas, no terceiro momento 

é debatido sobre o cumprimento das medidas socioeducativas em contexto 

pandêmico e, por fim, é apresentado a análise e os resultados da pesquisa de 

campo. O que se pode identificar é uma redução na prática de atos infracionais, no 

município de Londrina se comparado ao ano de 2019, antes da pandemia, 

considerando os anos de 2020 e 2021, período ainda pandêmico. Ao desenhar o 

perfil dos adolescentes, foi possível observar que houve uma prevalência do sexo 

masculino, na prática do ato infracional. Ainda, em relação à região com maior 

incidência de práticas de ato infracional, estão nos bairros periféricos da cidade de 



 
 

 
 

Londrina, onde o consumo e a comercialização das drogas são os principais atos 

praticados. 

 

Palavras-chave: pandemia; ato infracional; medidas socioeducativas; direitos; ECA. 
 



ABSTRACT 

FERRAZ, Nathália Da Luz. Infractions committed by adolescents in the city of 
Londrina. 2022. 64 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço 
Social) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2022. 

In December 2019, in the city of Whuan, China, we were reported by the media that a 

virus with high transmissibility would be circulating and infecting the Chinese 

population, causing respiratory diseases. In January 2020, the World Health 

Organization declared it a public health emergency. In March of that year, a state of 

Pandemic was decreed and all countries had to carry out a contingency plan. The 

covid-19 pandemic has had an intense impact on economic, social and health 

systems, as well as the Socio-Educational System. Through qualitative and 

quantitative, bibliographical and documentary research, we sought to collect data on 

infractions committed by adolescents in times of the Covid-19 Pandemic in the 

municipality of Londrina. In this way, a research was carried out on the infractions 

committed by adolescents in the city of Londrina-Pr, in the periods of 2019, 2020 and 

2021. The work has the specific objectives: to identify the gender and characterize 

the infractions committed by adolescents in the municipality and map the region of 

Londrina with records of the practice of infractions. The field research took place at 

the Adolescent Police Station, through a document analysis contained in the 

Occurrence Bulletins, from the identification of the main categories that allowed the 

data analysis. The study was divided into four parts: the first discussed the reality of 

young people in Brazilian society, the second part was addressed about adolescents 

in infractions and socio-educational measures, in the third moment it is discussed 

about compliance with socio-educational measures in a pandemic context. and, 

finally, the analysis and results of the field research are presented. What can be 

identified is a reduction in the practice of infractions, in the municipality of Londrina 

compared to the year 2019, before the pandemic, considering the years 2020 and 

2021, still a pandemic period. When drawing the profile of adolescents, it was 

possible to observe that there was a prevalence of males in the practice of the 

infraction. Still, in relation to the region with the highest incidence of infraction 

practices, they are in the peripheral neighborhoods of the city of Londrina, where the 

consumption and commercialization of drugs are the main acts practiced. 



 
 

 
 

Key-words: pandemic; infringing act; educational measures; rights; ECA. 
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1 INTRODUÇÃO 

O interesse pelo tema do trabalho, surgiu a partir de estudos 

realizados para elaboração de um trabalho no curso de Serviço Social.  A partir 

deste, surgiu inquietações que propiciou uma pesquisa aprofundada a respeito da 

prática do ato infracional no município de Londrina. No dia 11 de fevereiro de 2022, 

ocorreu primeira reunião com o Dr.  William Douglas Soares, na Delegacia do 

Adolescente do município de Londrina alocada junto ao Núcleo de Proteção da 

Criança e do Adolescente (NUCRIA).  A reunião objetivou solicitar o acesso aos 

dados do Boletim de Ocorrência, a segunda reunião ocorreu no dia 23 de março, já 

com a autorização do delegado, ele orientou como acessar as informações 

necessárias para elaboração do estudo. Foi constatado que no ano de 2020 e 2021, 

período de pandemia de covid-19, houve uma mudança no comportamento de 

adolescente com envolvimento na prática do ato infracional no município de 

Londrina, se comparado ao ano de 2019, período não pandêmico. 

No final do ano de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

foi alertada sobre a ocorrência de vários casos de pneumonia, por um vírus não 

identificado na cidade de Wuhan, República da China. No dia 11 de março de 2020, 

a OMS decretou estado de pandemia, uma emergência de saúde pública, ao qual 

todos os países deveriam realizar um plano de contingência. A pandemia ainda não 

findou, contudo, os impactos produzidos são gigantescos, afetando intensamente os 

sistemas econômicos, sociais e de saúde.  Segundo (PARANÁ 2021), “A pandemia 

covid-19 trouxe questões ainda mais desafiadoras no contexto de garantia de 

direitos dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.” No início da 

pandemia, o Sistema de Socioeducação enfrentou algumas implicações, em que o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) emitiu uma recomendação nº 62, de 17 de 

março de 2020 – em que estabelece medidas preventivas com o objetivo de evitar a 

propagação de infecção por Covid-19, considerando como medidas de emergência 

de saúde pública, de modo a garantir a ordem interna e segurança nos 

estabelecimentos prisionais e socioeducativos.  

                        O sistema penal brasileiro se apresenta como direito igualitário, previsto 

na Constituição Federal de 1988, no Art. 5º - “Todos são iguais perante a lei [...]", 

entretanto, na realidade, o sistema penal atua através de políticas públicas de 

caráter repressivo/punitivo, atingindo uma grande parcela da juventude brasileira.  
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Esses jovens estão inseridos em um contexto marcado pela expressão da questão 

social, pelo consumo de substâncias lícitas ou ilícitas, e encontram na criminalidade 

as possibilidades de gerar renda e ascensão social.    

A este cabe a repulsão que foi construída historicamente, especialmente quando são 
negros. Ao jovem que está fora do padrão burguês resta o controle, as abordagens 
policiais, a escola decadente, os empregos precários e mais explorados, a política de 
saúde inexistente. Estes jovens possuem um protagonismo no dia a dia, na 
resistência contra todas as violações a que são submetidos. Estão na esfera da 
invisibilidade, possuem uma resistência ignorada. (ROCHA, 2020, P.45). 
 

                          Considerando o período que antecede a pandemia (2019) e os dois 

anos posteriores (2020/2021), a partir das reuniões que ocorreram na Delegacia do 

Adolescente, surgiram inquietações a respeito de uma mudança no comportamento 

de adolescente, com envolvimento na prática do ato infracional. Assim, o objetivo do 

presente trabalho é levantar os dados de atos infracionais praticados por 

adolescentes em tempos de Pandemia Covid-19 no município de Londrina. Deste 

objetivo geral, derivam os seguintes objetivos específicos: identificar o gênero e 

caracterizar os atos infracionais praticados por adolescentes no município e mapear 

a região de Londrina com registros da prática de ato infracional, bem como localizar 

a região onde os referidos adolescentes residem. Visando atender os objetivos 

propostos, a pesquisa de campo ocorreu na Delegacia do Adolescente, através de 

uma análise documental constante nos Boletins de Ocorrência, a partir da 

identificação das principais categorias que permitiu a análise dos dados. Utilizou-se 

da pesquisa bibliográfica e documental de natureza qualitativa e quantitativa.   

                      

  No primeiro capítulo do presente trabalho, será abordado sobre a 

realidade do jovem na sociedade brasileira. Trabalhou-se a questão da criança e do 

adolescente, considerando seu estágio de desenvolvimento, sendo dever do Estado, 

da sociedade e da família em garantir a proteção integral desses sujeitos. Os jovens 

têm vivenciado condições de risco e vulnerabilidade social, no seu cotidiano, diante 

das opressões e desigualdades presentes no sistema capitalista. O contexto ao qual 

estão inseridos, é permeado por inúmeras violações de direitos individuais, sociais e 

familiares. Estão inseridos em ambientes demarcado pela desigualdade social e 

territórios estigmatizados, ao qual, cotidianamente são motivados ao ingresso 

precoce do mundo da criminalidade. Contudo, para compreender a realidade do 

jovem na sociedade brasileiro, será preciso tecer considerações a respeito de como 
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o Estado vem atuando para garantir de direitos, bem como as formas como são 

respondidas as demandas deste público etário. 

                   No segundo capítulo, trabalhou-se a relação dos adolescentes em ato 

infracional e as medidas socioeducativas, considerando os adolescentes como 

autores de ato infracional. A concepção do antigo Código de Menores de 1927, 

considerava como menores e “delinquentes” os autores de crimes e, como tal, 

deveriam ser retidos em prisões comuns. Assim, abordaremos o tema da 

socioeducação como medidas de proteção, com caráter pedagógico. Para tanto será 

elencado as medidas socioeducativas prevista pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei 8069/1990. 

                       No terceiro capítulo, será abordado o reflexo da pandemia covid-19 na 

prática do ato infracional, contextualizando sobre o surgimento da pandemia e, 

posteriormente, discutir os reflexos da covid-19 no Brasil, e a intervenção do Estado 

e chegada da vacina como medida de proteção. E, por, enfim serão tratados sobre 

os reflexos da pandemia no âmbito da socioeducação.  

No quarto capítulo, será abordado a análise da pesquisa 

documental, através dos Boletins de Ocorrência, realizada na Delegacia do 

Adolescente, no município de Londrina. Para tanto, foram definidas as categorias 

que, ao longo da análise, norteou a discussão, relativa à questão do gênero, do tipo 

de ato infracional praticado, das regiões do município onde ocorrem com maior 

incidência a prática do ato infracional e o território onde esses jovens residem no 

município. 

Nas considerações finais, serão apontadas as principais reflexões 

que a pesquisa permitiu, com a intenção de contribuir para melhor compreensão do 

contexto de pandemia covid-19 acerca da mudança de comportamento do 

envolvimento dos adolescentes na prática de ato infracional.  
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2 A REALIDADE DO JOVEM NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Órgão das Nações 

Unidas (ONU) define a adolescência como o período dos 10 aos 19 anos e a 

juventude se estende dos 15 aos 24 anos. Contudo, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) - Lei nº 8.069 de 1990, considera como crianças aqueles que 

possuem até doze anos incompletos e adolescentes dos 12 aos 18 anos de idade 

(BRASIL, 1990a). A fase da adolescência é o momento em que ocorrem as 

transformações e mudanças físicas, mentais e sociais. É um período caracterizado 

pela busca da identidade social, pelo reconhecimento, afirmação da personalidade e 

individualidade, procurando nos grupos de amizades os mesmos interesses, gostos 

e desejos, na busca pela sua identidade social. Conforme o Estatuto da Criança e do 

adolescente, no Art. 4º:  

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990a). 

A Lei 8.069/90 dispõe sobre a proteção integral da criança e do 

adolescente, prevê que eles devem estar assegurados por políticas públicas de 

proteção, promoção e direitos, bem como de suas famílias. Ao Estado, cabe o dever 

de efetivar as políticas públicas que permitam o nascimento, o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, com condições dignas de existência (BRASIL, 1990a). 

Considerar o desenvolvimento dos adolescentes e da juventude, 

uma fase carregada de transformações, não significa generalizar que elas ocorram 

da mesma forma em todos os sujeitos nas mesmas faixas etárias. Os jovens 

brasileiros têm vivenciado condições materiais precárias, como o baixo grau de 

escolaridade, bem como com dificuldade de inserção no mercado formal de trabalho. 

Essas alterações biológicas poderão ser maximizadas ou minimizadas em 
seus efeitos na conduta, dependendo dos ritos sociais que cercam essa 
passagem (por exemplo, o controle da conduta social), ou dos aspectos 
singulares da biografia do adolescente (como a ruptura precoce de vínculos 
familiares), ou de determinada condição de vida objetiva; a pobreza, por 
exemplo, poderá implicar que esse aspecto biológico deixa de ser 
significativo porque, independentemente dele, o sujeito deverá ingressar no 
mundo do trabalho como provedor da renda familiar - função destinada aos 
adultos em nossa sociedade. (TRASSI; MALVASI, 2010 apud SANCHES; 
SUGUIHIRO 2018, p. 956). 
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A mídia e a sociedade construíram uma imagem de que o “ter” é 

mais importante do que o “ser”, transmitindo essa ideia cotidianamente, de modo a 

estimular o consumismo. Os bens materiais, o poder social torna-se mais 

significativo, materializado pelas exibições de vestuário, da infinidade de produtos 

eletrônicos e pela exposição nas redes sociais. O modo como o “ter” é incentivado, 

induz a condutas extremamente individualistas, principalmente na fase da 

adolescência, ao qual, eles estão buscando constantemente afirmarem-se enquanto 

sujeitos sociais e independentes. O “ter” reproduz o poder social e esse é um dos 

sentimentos mais desejados na adolescência.  

Em geral, fica evidente que a perspectiva de ganhar dinheiro fácil e rápido 
com pequenos ou grandes delitos é um aspecto relevante, que pode seduzir 
alguns jovens pela possibilidade de adquirir os bens de consumo da moda – 
o passe para uma forma simbólica de inclusão na sociedade mais ampla 
que contrasta com a exclusão real a que está submetida grande parcela dos 
jovens brasileiros, especialmente os pobres e negros. No entanto, os 
estudos indicam também que muitos jovens são atraídos pela perspectiva 
de obter reconhecimento ao impor medo e insegurança quando ostentam 
armas de fogo ou de afirmar a sua masculinidade guerreira ao serem 
identificados como “bandidos” (CASTRO; AQUINO, 2008, p. 24). 

A exibição dos bens materiais, a visibilidade do poder social entre os 

grupos sociais, faz com que ocorra um fosso de desigualdades, pois versam o 

reconhecimento da identidade social mediante aos atributos dos bens adquiridos. As 

alterações, a construção de identidade não acontecem igualmente para todos os 

sujeitos, por isso, para alguns, resta-lhes apenas a aceitação da sua condição social 

e econômica ou rebelar-se frente à situação. Diante disso, a inserção precoce dos 

adolescentes no mundo da criminalidade, é uma das alternativas encontradas para 

adquirirem os bens de consumo desejado, ou então, diante das iniquidades sociais 

vivenciada cotidianamente, a criminalidade torna-se uma das alternativas, uma vez 

que há uma grande dificuldade de inserção desses jovens no mundo do trabalho.  

No Estado burguês as relações estruturais estão centradas na propriedade 
privada, na exploração de mais-valia e no acúmulo de capital, as quais são 
sustentadas por meio de um conjunto de elementos situados na esfera 
superestrutural. Neste terreno, a ideologia dominante é capaz de justificar, 
impor e manter mecanismos de opressão e desigualdade, em nome da 
manutenção do Capitalismo (ROCHA, 2020b, p. 10).  

Diante das opressões e desigualdades presentes no capitalismo, os 

jovens brasileiros têm experimentado condições de risco e vulnerabilidade social 
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constantes no seu cotidiano. Contraditoriamente, são jovens órfãos de ensino de 

boa qualidade, a permanência nas escolas, de oportunidades no mercado de 

trabalho, de acesso à cultura e lazer, sem oportunidades, o que tem motivado sua 

inserção precoce na prática do ato infracional.  

A juventude se inscreveu como questão social no mundo contemporâneo a 
partir de duas abordagens principais. De um lado, por meio dos “problemas” 
comumente associados aos jovens (como a delinqüência, o comportamento 
de risco e a drogadição, entre outros), que demandariam medidas de 
enfrentamento por parte da sociedade.  […] De outro lado, a juventude 
também foi tradicionalmente tematizada como fase transitória para a vida 
adulta, o que exigiria esforço coletivo – principalmente da família e da 
escola – no sentido de “preparar o jovem” para ser um adulto “socialmente 
ajustado” e produtivo. (CASTRO; AQUINO, 2008, p. 9). 

Criou-se uma imagem ambígua dos jovens, ora são “problemas 

sociais”, cuja resposta é o enquadramento, a punição como respostas a “desordem”, 

ora são jovens que estão transitando para a vida adulta. É importante salientar que 

os jovens vivenciam inúmeras violações, muitos não possuem acesso aos direitos 

previstos no ECA, tais como: acesso aos serviços de saúde, educação, alimentação, 

entre outros, vivenciam a expressão da questão social cotidianamente. A escola tem 

se tornado um espaço onde as diferenças são evidentes, as dificuldades são 

inúmeras. Não são todos os estudantes que têm condições de ter o material escolar, 

uniforme, o processo de aprendizagem, o que não ocorre da mesma forma para 

todos e, além disso, é recorrente a evasão escolar. 

Para Castro e Aquino (2008) a escola embora seja reconhecida 

como um espaço privilegiado de formação e socialização, o processo de 

escolarização para a maioria dos jovens é marcado pelas desigualdades sociais e 

oportunidades limitadas. A princípio, a escola era para ser um espaço de formação, 

de desenvolvimento relativo aos aspectos culturais, sociais e cognitivos, um direito 

de todos. No entanto, a instituição não foi estruturada para acolher uma diversidade 

de estudantes.  Para Castro e Aquino (2008, p. 18) “É uma situação que revela 

“indiferença pelas diferenças”, na qual a seleção não se dá mais no acesso, mas no 

interior da escola, confluindo para um desempenho marcado pelo fracasso escolar 

[...]”. A escola é um espaço de confluência de histórias e narrativas, o berço da 

mudança da sociedade, onde a permanência deveria ser umas das necessidades e 

metas a serem alcançadas pelos educadores. Para os autores, ela não precisa 

necessariamente ser apenas um espaço de aprendizagem, mas espaço de cultura, 
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lazer, encontros e socialização. A inserção do jovem no mercado de trabalho é um 

dos possíveis fatores para a evasão escolar, devido a inserção precoce nos postos 

de emprego, geralmente, no trabalho informal, por não haver exigências de 

qualificação e experiência.  

Nesse sentido, é preocupante a falta de investimento na juventude 
evidenciada por fenômenos como as altas taxas de evasão escolar, as 
escassas oportunidades no mundo do trabalho, os índices alarmantes de 
vitimização letal juvenil, ou a dinâmica de reprodução de desigualdades 
centenárias entre as novas gerações, sugerindo que o país não está tirando 
o melhor proveito do bônus demográfico que a sua “onda jovem” possibilita.  
[...] 
São muitas as estratégias de sobrevivência que, mobilizando em especial 
os jovens, escapam à definição clássica de trabalho (concebido como 
emprego ou posto de trabalho assalariado) e possibilitam formas de 
inserção alternativas no mundo do trabalho e na vida social mais ampla. 
(CASTRO; AQUINO, 2008, p. 22; 31). 

A história de vida desses adolescentes é marcada por inúmeras 

violações de direitos individuais, sociais e familiares. Estão inseridos, em sua grande 

maioria, em um contexto demarcado pela desigualdade social, por territórios 

estigmatizados, pela violência, sendo aliciados cotidianamente para o ingresso 

precoce no mundo da criminalidade, como uma alternativa para suprir suas 

necessidades.  

Que esses lugares estejam ou não deteriorados, sejam ou não perigosos e 
sua população seja ou não essencialmente composta de pobres, minorias e 
estrangeiros, tem pouca importância, no fim de contas: a crença 
preconceituosa de que assim são basta para engendrar consequências 
socialmente nocivas. 
[...] 
Os efeitos da estigmatização territorial também se fazem sentir ao nível de 
políticas públicas. a partir do momento em que um lugar é publicamente 
etiquetado como uma zona de “não-direito” ou uma “cité fora de lei” e fora 
da norma, é fácil para as autoridades justificar medidas especiais, 
derrogatórias face ao direito e aos costumes, que podem ter como efeito - 
quando não por objetivo - desestabilizar e marginalizar mais ainda os seus 
habitantes, submetê-los aos ditames do mercado de trabalho desregulado, 
torná-los invisíveis ou escorraça-los de um espaço cobiçado. (WACQUANT, 
2006 apud ROCHA, 2020a, p. 48). 

Assim, percebe-se que a violação de direitos ocorre a priori, no 

território, ambientes marcados pela estigmatização, sem oportunidades, 

infraestrutura, marcados pela violência e além disso sem acesso aos serviços 

públicos.  As medidas adotadas pelo judiciário como forma de repreender as 

violências assoladas no território, são justificadas como medidas cabíveis e como 
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única solução. Contudo a maior violência não é a praticada pelos moradores do 

território, mas é o Estado que promove a violência social contra esses sujeitos. 

2.1 ESTADO, PROTEÇÃO OU PUNIÇÃO? 

Para a compreensão da realidade do jovem na sociedade brasileira, 

é preciso tecer algumas considerações sobre o papel do Estado, ou seja, de que 

maneira ele está atuando diante das demandas desse grupo populacional. O Estado 

é a maior representação de organização política, é um poder ideológico e político 

que possui funções de criar as condições gerais de produção, reprimir qualquer tipo 

de ameaça e violação de direitos, administrar as crises e, além disso, garantir a 

proteção social deste segmento etário. Em 1984, Friedrich Engels escreveu:  

O Estado não é, pois, de modo algum, um poder que se impôs à sociedade 
de fora para dentro [...]. É antes, um produto da sociedade, quando esta 
chega a um determinado grau de desenvolvimento. É a confissão de que 
essa sociedade se enredou numa irremediável contradição com ela própria 
e está dividida por antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar 
(ENGELS, 1984, p. 191). 

Cada país possui um modo de organização, criado para manter a 

ordem social, para conter os antagonismos de classe, no entanto observa-se o 

Estado como um organismo que oferece proteção para a classe dominante e 

desproteção para a classe operária. Historicamente, o Estado burguês impõe 

diferentes formas de controle da classe trabalhadora em prol da manutenção da 

ordem capitalista. O Estado enquanto instrumento de dominação de classe, exerce 

uma função repressiva através da imposição de leis e com coerção propriamente 

dita, não detém apenas o poder das forças armadas, como também o comando das 

instituições repressivas e de controle, como o judiciário e a polícia.  

Nessa perspectiva o Estado sempre foi penal, e a polícia é, historicamente, 
seu braço armado. O que se tem de novo é a modificação na natureza das 
prisões modernas, substituindo o disciplinamento para o trabalho pela 
segregação e pelo isolamento daqueles que foram colocados às franjas do 
modo de produção capitalista. (ROCHA, 2020a, p. 26) 

Para Rocha (2020a), a construção histórica das políticas punitivas 

carregará os anseios da classe que as construiu. A natureza do Direito se apresenta 

como administração dos “sobrantes” via penalização e, deste modo, o sistema 
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punitivo por representar os interesses da classe dominante, torna-se imensamente 

seletiva. O objetivo do sistema penal não é disciplinar para o trabalho, cria-se todo 

um aparato para proteger o capital de diversas formas, para vigiar e controlar, com o 

propósito de segregação dos transgressores da ordem, dos sobrantes. A polícia é 

um braço direito do Estado, é senão a força armada que atua de modo repressivo, 

para justificar o uso da violência contra a própria violência, criando a imagem de um 

inimigo e sentem-se no direito de abordá-los sempre que quiserem, de forma 

violenta, atribuindo no imaginário da sociedade um olhar de que é sua função 

reprimir o “mal”.  

O controle penal também se apresenta no sistema socioeducativo. O 

Estado não tem garantido, nem investido na proteção e defesa dos direitos da 

criança e do adolescente, ao contrário, tem imposto e exposto inúmeras violações de 

direitos. A ação do Estado para com os jovens, não é diferente. São ações de 

repressão, com o objetivo de combater os inimigos “transgressores”, a eles são 

atribuídas medidas de internação com o propósito de isolá-los da sociedade, 

garantindo assim a ordem e segurança, o que  

[...] as bases sócio jurídica e histórica do controle sóciopenal do 
adolescente, desvela que nesse processo histórico as práticas 
denominadas educativas, assistenciais e sociojurídicas, e também as 
legislações, têm oscilado entre a “compaixão/proteção” e a 
“sanção/punição”, estabelecendo-se nesse processo a judicialização das 
expressões da questão social, na medida em que estas passam a ser objeto 
de intervenção e controle judicial, com a figura do juiz de menores e, 
acentuadamente, com o paradigma da “situação irregular”. (FÁVERO, 2012, 
p. 202). 

Como salienta Fávero (2012), a condição de “sujeito de direitos” é a 

base para a responsabilização criminal da criança e do adolescente sobre os atos 

infracionais praticados. A história deles é o que determinará qual medida cumprirá, 

ademais, a culpabilização da família como “desorganizada, desestruturada" estão 

presentes nos processos, assim como o tratamento deles como criminosos numa 

periculosidade naturalizada.  

É evidente no nosso cotidiano, as características do Estado penal 

em detrimento de um Estado de direito e social, estabelecendo o viés de punição e 

de repressão. Esse Estado Penal se apresenta desde muito cedo na realidade de 

diversas crianças e adolescentes, em que elas são advertidas com medidas 

socioeducativas no sentido contrário previsto no Estatuto da Criança e do 
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Adolescente. Há uma ausência de políticas públicas consistentes, contínuas e de 

qualidade, cuja figura do Estado tem apresentado condutas violentas de repressão e 

os jovens não são percebidos como sujeitos de direitos, mas tiveram previamente 

seus direitos violados, com privação de bens materiais, culturais e sociais. 

É preciso colocar na roda do debate social e político os fatores que vem 
impulsionando os jovens a ingressar precocemente na prática de atos 
infracionais, superando as políticas públicas assistenciais, com promessas 
de inclusão social pela via de qualificação pelo trabalho, sustentada por 
medidas emergenciais e descontínuas. O que a população jovem necessita 
é de políticas públicas capazes de promover mudanças por meio de 
oportunidades e desenvolvimentos de habilidades e competências para que 
os jovens possam assumir a sua real condição de protagonista social e 
político, e dar um novo significado para a sua vida. (SOUZA et al., 2014, p. 
159). 

Contudo, a falta de políticas públicas eficazes, capazes de incidir no 

cotidiano dos jovens, possibilitando mudanças por meio de oportunidades, têm 

corroborado para essa leitura dos adolescentes como um “problema”, e ainda, 

reforçado para a formação de uma sociedade preconceituosa, disciplinadora e 

higienista, atribuindo a eles e a sua família a responsabilidade pela condição de 

vida. 

Ideologicamente, o Estado burguês se constrói a partir do pensamento 
Liberal, centrado nos princípios: liberdade e igualdade para alguns; 
propriedade como valor central e determinante para a cidadania; segurança 
como instrumento de proteção da liberdade formal e da propriedade. Este 
Estado também tem o racismo como um de seus pilares, a medida em que 
subsidiou o escravismo, o colonialismo e ainda nutre as condições precárias 
de vida da população negra. Sendo assim, a questão social é resultado da 
vinculação entre questão de classe, questão étnico-racial e questão de 
gênero, as quais se retroalimentam em nome da manutenção da 
sociabilidade burguesa. Em meio dessa lógica, a Segurança sustenta o 
modo de produção capitalista em suas diferentes fases, pois o discurso 
ideologizado se assenta na necessidade de proteção das pessoas, quando 
na verdade, se volta em favor da propriedade e dos proprietários, impedindo 
qualquer movimento que possa colocar o capitalismo em risco. (ROCHA, 
2020b, p. 20). 

Assim, a resposta do Estado perante a condição da criança e do 

adolescente em ato infracional, é contraditório a proteção, priorizam a segurança e a 

propriedade privada. A lógica da proteção intercorre quando seus direitos foram 

violados, não há políticas públicas que viabilizem o acesso aos serviços públicos de 

qualidade, negam-se a estabelecer condições mínimas para que essa faixa etária 

tenha todos os seus direitos garantidos. Eles são protegidos até o instante em que 
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se rebelam e tornam-se “transgressores”, e neste momento são alocados enquanto 

sujeitos de direitos e responsáveis pelos seus atos, por isso devem cumprir medidas 

socioeducativas enquanto resposta para sua “transgressão.” 
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3 ADOLESCENTES EM ATO INFRACIONAL E MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS  

Por longos anos esses adolescentes foram denominados como 

menores e infratores, entretanto esses termos possuem uma condição de 

intencionalidade e permanência, como se indicasse que eles estarão sempre 

praticando atos infracionais, não superando essa condição.  Além disso, esse termo 

pejorativo indica também uma condição de anormalidade e de marginalidade.  

Criança e adolescente remetem a ideia de que estão em fase de 

desenvolvimento e merecem cuidados especiais. Em um determinado momento eles 

praticaram o ato infracional, que seja em situação temporária e não permanecerão 

nela. Em razão disso, serão designados como adolescentes em ato infracional.  

O antigo Código de Menores, a Lei nº 17.943 de 1927, tratava a 

infância e adolescência como um problema de segurança nacional, cujas ações 

advinham da educação moral. Atualmente revogada, previa no art. 71: 

Se for imputado crime, considerado grave pelas circunstâncias do facto e 
condições pessoais do agente, a um menor que contar mais de 16 e menos 
de 18 annos de idade ao tempo da perpetração, e ficar provado que se trata 
de indivíduo perigoso pelo seu estado de perversão moral o juiz Ihe aplicará 
o art. 65 do Codigo Penal, e o remeterá a um estabelecimento para 
condenados de menor idade, ou, em falta deste, a uma prisão comum com 
separação dos condenados adultos, onde permanecerá até que se verifique 
sua regeneração, sem que, todavia, a duração da pena possa exceder o 
seu máximo legal. (BRASIL, 1927).  

A promulgação da Constituição Cidadã de 1988 e a aprovação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8069/90- (ECA), alteraram esse 

paradigma, garantindo um conjunto de direitos sociais, civis, econômicos e culturais. 

A criança e o adolescente são considerados como penalmente inimputáveis. 

Verificado a prática do ato infracional, eles serão responsabilizados através da 

aplicação de medidas socioeducativas, que levarão em conta as necessidades 

pedagógicas com aplicações de ações que visem o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários.  

Considera-se criança, segundo o ECA, a pessoa até doze anos de 

idades incompletos, por sua condição peculiar de estar em formação, não possuir 

aptidão suficiente para o entendimento do caráter ilícito do ato infracional praticado, 

ela não está sujeita a imposição de qualquer medida socioeducativa. Deste modo as 

crianças que praticam o ato infracional são encaminhadas diretamente ao Conselho 
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Tutelar, ou ao Juiz da Vara da Infância e Juventude, a elas serão aplicadas medidas 

protetivas dispostas no 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 temporários; III - 
matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental;  IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários 
de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do 
adolescente; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)  V - requisição de 
tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou 
ambulatorial; VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; VII - acolhimento 
institucional; (BRASIL, 2016). 

No art. 103, in verbis: Art. 103 – Considera-se ato infracional a 

conduta descrita como crime ou contravenção penal, é toda conduta típica de um 

crime previsto no Código Penal. Contudo, o ato infracional não pode ser considerado 

como crime, a criança e o adolescente não possuem o discernimento ético para 

compreender o caráter criminoso do fato, deste modo são aplicadas medidas 

socioeducativas e/ ou protetivas, que pedagogicamente, sejam capazes de evitar 

que eles quando completarem a maioridade penal não voltem a reincidir (BRASIL, 

1990a). 

O adolescente, segundo o ECA, é considerado a pessoa dos doze 

anos aos dezoito anos incompletos, efetuada a prática o ato infracional eles estarão 

sujeitos a medidas protetivas, disposto no Art. 101, ou a medidas socioeducativas 

previstas no Art. 112. Entre as sanções previstas ao adolescente que pratica o ato 

infracional, o ECA, em seu art. 112, prevê as seguintes medidas socioeducativas:  

I - Advertência; 
II - Obrigação de reparar o dano; 
III - Prestação de serviços à comunidade; 
IV - Liberdade assistida; 
V - Inserção em regime de semi-liberdade; 
VI - Internação em estabelecimento educacional; (BRASIL, 1990a) 

3.1 MEDIDA DE ADVERTÊNCIA 

Prevista pelo Art. 115. Do ECA, a advertência consistirá em 

admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. Nesta medida o juiz 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art32
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chama a atenção do jovem autor de ato infracional para que ele não volte a repetir o 

ato. É uma das medidas mais leves (BRASIL, 1990a). 

3.2 MEDIDA DE OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

Regulada pelo Art. 116. Em se tratando de ato infracional com 

reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o 

adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, 

compense o prejuízo da vítima. Nesta medida, o juiz determinará que o adolescente 

repare os danos causados ao patrimônio (BRASIL, 1990a). 

3.3 MEDIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE 

Regulada pelo Art. 117. A prestação de serviços comunitários 

consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não 

excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 

estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou 

governamentais. A medida é atribuída conforme as aptidões do adolescente, 

devendo ser cumprida durante a semana em um período que não pode exceder oito 

horas semanais e não podendo haver prejuízo na frequência escolar. Essa medida é 

um pouco mais severa que a reparação de danos, o prazo máximo para o 

cumprimento é de seis meses (BRASIL, 1990a). 

3.4 MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA 

Regulada pelo Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre 

que se fizer a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o 

adolescente. O adolescente não é privado de sua liberdade, no entanto é 

acompanhado por alguém do Estado, a fim de acompanhá-lo durante um 

determinado tempo estabelecido pelo juiz. Ao indivíduo que estiver assistindo o 

adolescente, ficará incubado de promovê-lo socialmente, fornecendo-lhes orientação 

e inserindo-o em programas oficiais e assistência social, deverá supervisionar a 

frequência escolar, bem como o seu aproveitamento, diligenciar no sentido da 

profissionalização e apresentar o relatório do caso. O período mínimo é de seis 



28 
 

 

meses, podendo ser prorrogado (BRASIL, 1990a). 

3.5 MEDIDA DE SEMI LIBERDADE 

Prevista no Art. 120. O regime de Semi liberdade pode ser 

determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, 

possibilitando a realização de atividades externas, independentemente de 

autorização judicial. A medida de semi liberdade constitui uma medida mais leve do 

que a internação, visto que o adolescente durante o dia poderá sair para o trabalho 

ou escola, para atividades externas e no período da noite, o mesmo deverá retornar. 

É uma medida que possui a escolarização e a profissionalização como obrigatórias 

(BRASIL, 1990a). 

3.6 MEDIDA DE INTERNAÇÃO 

Regulada pelo Art. 121. A internação constitui medida privativa da 

liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A medida de internação é a mais 

grave de todas as medidas socioeducativas, o jovem é privado de sua liberdade, o 

prazo máximo estabelecido é de três anos e a liberação será compulsória aos vinte e 

um anos de idade. Ela poderá ser aplicada em casos de excepcionalidade, através 

do descumprimento de medidas anteriormente impostas, pelo cometimento reiterado 

de atos infracionais considerados graves ou cometidos com emprego de violência ou 

grave ameaça (BRASIL, 1990a). 

As medidas socioeducativas, devem promover a proteção da criança 

e do adolescente, através de medidas de caráter pedagógico, incentivando-os a 

inserção no ambiente escolar e nos cursos profissionalizantes. Como previsto no Art. 

227 do ECA, 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 educação, à 

alimentação, ao lazer e outros (BRASIL, 1990a). Assim, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente assegura o reconhecimento deles como sujeitos de direitos, protegidos 

por lei, retirando o caráter subjetivo do Código de Menores, que era uma cartilha 

punitiva para aqueles que possuíam idades inferiores a dezoito anos.  

Contudo, apesar de estabelecidas as medidas socioeducativas há 
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ainda uma predominância do caráter punitivo no sistema socioeducativo brasileiro. 

Mais do que está posto na lei, é necessário medidas de prevenção para que os 

jovens não pratiquem os atos infracionais e recebam as medidas socioeducativas. É 

necessária uma intervenção do Estado na garantia de políticas públicas eficientes, 

retirando do adolescente a culpabilização pela sua condição, o que significa que o 

sistema é punitivo e ostensivo, pouco humanizado e nada restaurador. Ainda que 

previsto no ECA, o caráter educativo das medidas socioeducativas, nas instituições 

públicas e privadas que executam as medidas, elas carecem em muitos casos desse 

caráter pedagógico.  

[...] Durante todo o processo, o adolescente que comete ato infracional vive 
relações que podem dar-lhe a consciência do direito, base da consciência 
do dever. Em todas as relações, seja com a polícia, seja com o judiciário ou 
com as instituições de execução da medida (de meio aberto ou de 
internação) ele deve ser informado sobre seus direitos e deveres, deve ter 
direito a ser ouvido e tratado com respeito. Isto parece óbvio, mas não é a 
realidade. A mentalidade punitivista/repressora e ou tutelar ainda se faz 
muitas vezes presente. (CRAIDY; SZUCHMAN, 2017, p. 88) 

O discurso do senso comum é de que os jovens são os maiores 

causadores da violência em nossa sociedade, são um perigo para a ordem e 

segurança pública, são tratados como um problema social. Dessa forma, idealizam e 

propõem a redução da maioridade penal e defendem a privação de liberdade como 

solução. O Estado tem apresentado dificuldades em implementar políticas públicas 

eficazes para garantir a proteção da criança e do adolescente, não há um aparato 

eficiente e efetivo que assegure a eles o desenvolvimento cultural, intelectual e 

social. O enfrentamento dessa realidade ocorre de forma pontual e compensatória, 

na qual há uma dificuldade por parte das instituições em promover programas de 

caráter preventivo para que os adolescentes não venham reincidir no ato infracional. 

São necessárias intervenções com medidas protetivas que assegurem todos os 

direitos inerentes à pessoa humana, sem prejuízo à proteção integral, por meio de 

políticas públicas que criem condições para que eles possam viver em condições 

dignas. No entanto, o que prevalece é o discurso criminalizador e punitivo, com 

exposição de inúmeras violações e controle penal, como única forma de “educar” 

esses jovens para que não voltem a praticar os atos infracionais. 

E é no bojo de violações e criminalizações, em geral, que se situa uma 
pequena parcela do conjunto de jovens pobres e negros com envolvimento 
em vivencias enquadradas como ilegais ou efetivamente criminais. O 
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trabalho no tráfico de drogas ou a realização de furtos e roubos compõe o 
cotidiano de alguns. Deles, nenhum deslize é tolerado, pois seu 
protagonismo é visto como negativo e reativo, rechaçado socialmente. São 
vistos como os “outros", os “inimigos” e há um aparato jurídico 
especialmente construído para controlar e disciplinar seus corpos e mentes 
ou, pior que isso, segregá-los em prisões ou exterminá-los. (ROCHA, 
2020A, p. 26). 

O apontamento acima comprova a tenacidade do Estado perante a 

proteção da criança e do adolescente, os princípios são voltados ao controle penal, 

como única alternativa eficaz perante a prática do ato infracional, e o seu 

enquadramento ocorre através das medidas socioeducativas, meio utilizado para a 

segregação dessa população. Os seus “inimigos”, são jovens pobres, negros, 

residentes em territórios marginalizados, onde a criminalidade torna-se uma 

alternativa. Giangarelli (2015), em seu estudo sobre a criminalização dos 

adolescentes pobres e medida de internação como expressão do Estado penal, 

sugere que os sentimentos de medo e insegurança presentes na sociedade 

legitimam o processo de criminalização dos jovens, uma vez que são criados o 

estigma e estereótipos através de valores, das formas de vida e da maneira de se 

comportar de determinados grupos sociais.  
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4 CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CONTEXTO 

PANDÊMICO 

Em Wuhan, na cidade da China, no dia 31 de dezembro de 2019, foi 

registrado o primeiro caso de um novo Coronavírus, designado como a Síndrome 

respiratória aguda grave, conhecida pela sigla SARS (Sars-Cov-2). O vírus é pertencente 

à família do Coronavírus, comumente encontrada em animais. O primeiro caso de 

infecção pelo vírus no Brasil ocorreu no dia 26 de fevereiro de 2020, no dia 11 de 

março foi declarado estado de Pandemia e que todos os países do mundo deveriam 

realizar planos de contingência. “Segundo a Organização pandemia é a 

disseminação mundial de uma nova doença e o termo passa a ser usado quando 

uma epidemia, surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes 

com transmissão sustentada de pessoa para pessoa.” (SCHUELER, 2021). 

O Sars-Cov-2 é transmitido, principalmente, por meio de gotículas 

respiratórias que se propagam durante a fala, tosse ou espirro e por contato com 

superfícies contaminadas por essas gotículas (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 

DE SAÚDE, 2021). O Sars-Cov-2 é um vírus que, ao infectar humanos, causa a 

doença covid-19. Ela se manifesta em diferentes pessoas e de diferentes maneiras, 

podendo apresentar sintomas leves a moderados, entre os sinais apresentados pela 

doença da covid-19 estão a febre, o cansaço e a tosse seca. Outros sintomas menos 

comuns e que podem afetar alguns pacientes são: perda de paladar ou olfato, 

congestão nasal, conjuntivite, dor de garganta, dor de cabeça, dores nos músculos 

ou juntas, diferentes tipos de erupção cutânea, náusea ou vômito, diarreia, calafrios 

ou tonturas. Em razão disso, as medidas de prevenção são fundamentais para evitar 

o contágio e a disseminação do vírus, entre elas estão o distanciamento social, 

evitar aglomerações, manter a higienização das mãos com água e sabão ou álcool 

gel, utilizar máscaras, evitar tocar as mãos no nariz, boca ou olhos e se sentir 

quaisquer sintomas a recomendação é permanecer em casa e procurar um 

atendimento médico. Para a realização do diagnóstico COVID-19, é efetuado a 

detecção pelos testes rápidos swab de nasofaringite e orofaringe ou a detecção de 

anticorpos em amostras sanguíneas. A OMS recomenda para o diagnóstico, a 

realização pelo RT-PCR, ou seja, é efetuado a coleta através da secreção do nariz e 

da garganta, que deve ser exercido para todos os pacientes sintomáticos, e a coleta 

deve ser realizada simultaneamente. A realização do teste contribui para que o 
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governo obtenha uma dimensão do número de pessoas infectadas, além disso, a 

testagem em massa e o isolamento social é de fundamental importância para o 

enfrentamento da pandemia.  

O número de casos infectados é muito variável nos diversos países, 
conforme as medidas de enfrentamento, o que depende da realização dos 
testes diagnósticos, do distanciamento social, da população, do nível de 
educação e das medidas governamentais. (SOUZA et al., 2021). 

Portanto, a adoção de diferentes estratégias para a prevenção da 

propagação do vírus da covid-19, deve ser pautada na análise da situação e da 

progressão da Pandemia em território nacional, a fim de que sejam estabelecidas 

medidas construídas para a diminuição da propagação e para além, medidas 

capazes de incidir os impactos movidos pelo isolamento social, reduzindo as 

repercussões econômicas e sociais.   

Quando surgiram os primeiros casos de COVID-19, as notícias se 

espalharam pelo mundo todo. No Brasil, os primeiros casos registrados foram 

tratados com baixos indícios de que a doença não se manifestaria gravemente no 

território brasileiro, contrariamente de como a que se assolava na China e nos 

países do oriente europeus onde tiveram os primeiros registros. A Pandemia afetou 

a vida de milhões de pessoas por todo o mundo, e seus reflexos repercutiram na 

esfera econômica, social e política. Segundo os dados do Ministério da Saúde, no 

Brasil, até o dia vinte e quatro de maio de dois mil e vinte e dois, foram registrados 

trinta milhões e oitocentos mil casos confirmados e seiscentos e sessenta e seis mil 

mortes pela COVID-19. As medidas de prevenção e contenção não foram suficientes 

no início da pandemia para a redução de casos confirmados e mortes pela doença. 

A alta densidade populacional aliada a alta transmissão do novo coronavírus e as 

precárias condições sanitárias no país, propiciaram a elevada taxa de 

contaminação.  

A epidemia de COVID-19 encontra a população brasileira em situação de 
extrema vulnerabilidade, com altas taxas de desemprego e cortes profundos 
nas políticas sociais. Ao longo dos últimos anos, especialmente após a 
aprovação da Emenda Constitucional nº 95, que impõe radical teto de 
gastos públicos e com as políticas econômicas implantadas pelo atual 
governo, há um crescente e intenso estrangulamento dos investimentos em 
saúde e pesquisa no Brasil. (WERNECK; CARVALHO, 2020, p. 3).  

A pandemia evidenciou a importância do Sistema Único de Saúde 
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que garante os princípios de universalidade, integralidade e equidade de saúde, e 

ademais, escancarou-se a abissal desigualdade social, escandalosamente negada 

pelo governo brasileiro atual, contrariando o compromisso e o direito de toda 

população. 

A lógica antiproteção social foi ainda mais grave na ação deliberada de 
desmonte do Ministério da Saúde, com demissão de quadros técnicos e 
troca de três ministros desde o início da pandemia, agora dirigido por um 
militar disciplinado e obediente mais aos anseios políticos do governo do 
que às necessidades de saúde da população, que desconhece a geografia 
do próprio País e nada sabe de saúde e do Sistema Único de Saúde (SUS). 
(COSTA; RIZZOTTO; LOBATO, 2020, p. 290). 

Conforme Lima, Buss e Paes-Sousa (2020) como em todas as 

crises, cada país mobilizou seus melhores ativos para lidar com o problema. 

Obviamente, nesse percurso, suas fraquezas também são evidenciadas. Foram no 

confronto dessas forças antagônicas que vidas foram ganhas ou inutilmente 

perdidas.  A intervenção do Estado é condição suprema para a prevenção de novos 

casos, contudo, no próprio governo brasileiro, adotou insuficientes medidas, 

deixando à deriva para que cada setor do governo de Estado Federal adotasse as 

medidas para o enfrentamento da doença, perdendo sua capacidade de governança 

sobre a questão, em razão do governo Bolsonaro ter se abstido do seu dever. 

A recusa do governo federal em conduzir de forma responsável as ações de 
controle e mitigação do sofrimento do povo durante a pandemia fez com 
que governadores e prefeitos, em consonância com o interesse público, 
passassem a assumir o processo, mesmo que sob forte e constante ataque 
do presidente e sem a coordenação nacional do Ministério da Saúde. 
(COSTA; RIZZOTTO; LOBATO, 2020). 

O Estado possui o dever mediante as políticas sociais e econômicas 

garantir o acesso universal igualitário à saúde, objetivando a redução do risco de 

doenças e outros agravos, garantindo a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, de acordo com Art. nº2, § 1º da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

(BRASIL, 1990b). 

A pandemia magnifica as tensões dilacerantes da organização social do 
nosso tempo: globalizada nas trocas econômicas, mas enfraquecida como 
projeto político global, interconectada digitalmente, porém impregnada de 
desinformação, à beira de colapso ambiental, mas dominantemente não 
sustentável, carente de ideais políticos, mas tão avessa à política e a 
projetos comuns. A pandemia nos coloca diante do espelho, que nos revela 
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um mundo atravessado por muitas crises e carente de mudanças. (LIMA; 
BUSS; PAES-SOUSA, 2020, p. 3). 

Segundo a Escola de Educação Permanente (2021), o mundo 

aguardou esperançosamente a vacina contra a covid-19, na expectativa que essa 

tecnologia colocasse um fim na pandemia. A vacina foi o centro de várias epidemias, 

desde que chegou ao Brasil em 1804. Ela é uma das ações mais eficazes de 

prevenção às doenças infecciosas. As vacinas estimulam o sistema imunológico 

para proteger o indivíduo contra as doenças transmissíveis, cuja imunização é uma 

das principais formas de prevenir doenças e estratégia fundamental para o 

enfrentamento da pandemia. De acordo com Lima, Almeida e Kfouri (2020): 

A escala do impacto humanitário e econômico da pandemia de COVID-19 
impulsionou a utilização de novas plataformas de tecnologia de vacina para 
acelerar as pesquisas, e a primeira candidata a uma vacina entrou em 
testes clínicos em humanos em meados de março de 2020, numa rapidez 
sem precedentes. (LIMA; ALMEIDA; KFOURI, 2020, p. 231) 

No dia 17 de janeiro de 2021, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, autorizou o uso emergencial de duas vacinas no Brasil. No mesmo dia, 

Mônica Calazans, mulher negra e enfermeira da Unidade de Terapia Intensiva do 

Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, foi a primeira brasileira a ser vacinada no 

território nacional.  

A imunização contra a covid-19, ocorre atualmente em todo o 

território brasileiro, e o acesso às doses são gratuitas e distribuídos pelo Sistema 

Único de Saúde. Cada vez que a campanha de vacinação ganha proporção, 

gradativamente há uma redução do número de casos confirmados e de pessoas 

internadas na UTI, com estado clínico grave. De acordo com o portal do G1, cerca 

82,56% da população recebeu a primeira dose e cerca de 76,58% da população 

brasileira receberam duas doses ou dose única (MAPA..., 2021). O impacto da 

vacinação tem demonstrado ampla efetividade e eficácia, com resultados positivos 

tanto do número de casos confirmados como de mortes registradas. 

A princípio, a criança e o adolescente não estavam no grupo 

prioritário, e não eram apontados como possíveis sujeitos que apresentariam estado 

clínico grave. No entanto eles não estão isentos de adquirir a covid-19, mas com 

possibilidades de apresentarem estado clínico mais leve ou assintomático.  
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Os resultados dos estudos com vacinas para COVID-19 em adolescentes 
têm várias implicações. A vacinação confere o benefício direto da prevenção 
de doenças mais os benefícios indiretos, incluindo a proteção da 
comunidade. Embora, geralmente, as crianças tenham uma frequência 
menor de COVID-19 sintomática que os adultos, as atividades escolares, a 
prática de esportes juvenis e outras formas de encontro da comunidade 
podem representar fontes importantes de surtos e transmissão, mesmo 
entre adultos vacinados. (LIMA; FARIA; KFOURI, 2021, p. 2) 

A vacinação permitirá a reintegração do segmento na convivência 

social e na escola, com aprendizagem de forma presencial, não correndo o risco de 

maior propagação da covid-19 para outras pessoas.  

A média móvel de mortes por covid-19, até o dia vinte e quatro de 

maio de dois mil e vinte e dois, está abaixo de 100, esses dados são resultados da 

vacinação que avança cada dia mais no país. Segundo Gameiro (2022), “A 

pandemia de covid-19 evidenciou ainda mais a importância da vacina para a 

prevenção de doenças, sendo uma das principais formas de enfrentamento do 

novo coronavírus, se o esquema vacinal estiver completo.” É essencial estar com 

a vacinação finalizada para proteção máxima contra a covid-19, e para além 

disso ela reduz a probabilidade de adoecer de forma mais grave ou de transmitir 

o vírus para as outras pessoas. O uso obrigatório de máscaras fazia parte do 

cotidiano do brasileiro, desde abril de 2020, no entanto, essa e outras medidas de 

restrição foram desaceleradas, no Estado do Paraná, a partir do dia vinte e nove de 

abril de 2022, por meio do Decreto nº 10.596/2022, foi retirado a obrigatoriedade do 

uso de máscaras em ambientes fechados em todo o Estado. A decisão foi tomada 

considerando a situação estável da circulação do vírus no estado, contudo os 

municípios teriam a autonomia para aderirem ou não sobre o uso de máscaras. 

No Paraná, quase 80% da população está com a cobertura vacinal 
completa e mais de 3,7 milhões de pessoas receberam a dose de reforço. 
Também houve redução no número de mortes e de casos mais graves da 
doença. A média móvel de casos caiu 58% em relação há duas semanas e 
a média de mortes diminuiu 51% no mesmo período. A ocupação nas UTIs 
está em 36% e a taxa de transmissão é de 0,92%, abaixo de 1%, com 
tendência de queda. (PARANÁ, 2022). 

A vacina tornou-se a única esperança em tempos de pandemia, 

como medida de prevenção para a covid-19. Os dados apresentados nos 

apontamentos acima e o desaceleramento das medidas de restrição são reflexos da 

eficácia da cobertura vacinal, além disso neste momento, é possível idealizar que 
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logo mais, tudo voltará ao “normal”. A efetividade da vacinação se apresenta 

também na redução da hospitalização e óbitos, visto que há uma queda na média 

móvel de óbitos diários. A decisão tomada pelo estado do Paraná, levou em 

consideração a circulação do vírus e os dados positivos apresentados acima. Esses 

fatores evidenciam a importância da vacina como medida de prevenção contra a 

doença da covid-19. 

A pandemia Covid-19 impactou intensamente nos diversos sistemas 

sociais, econômicos e de saúde da sociedade brasileira. 

A pandemia de COVID-19 trouxe ainda mais questões desafiadoras no 
contexto da garantia de direitos dos adolescentes que cumprem medidas 
socioeducativas. Principalmente nos ambientes de privação de liberdade, as 
vulnerabilidades para a ameaça à vida e à saúde se acentuam, também 
ficam fragilizados os direitos fundamentais à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária. (CARVALHO et al., 2021, p. 34). 

Em março de 2020, todos os serviços considerados não essenciais 

foram fechados, contudo os centros de internação do país não fecharam, porque 

não foram considerados enquanto serviço essencial. O sistema socioeducativo foi 

comparado como um sistema prisional, visto que possuem centralidade na disciplina, 

no controle e segurança, e isso foi tão evidente que o Conselho Nacional da Justiça 

emitiu uma recomendação comum aos dois sistemas.  

De modo a aspirar a proteção da criança e do adolescente em ato 

infracional, o Conselho Nacional da Justiça, no dia dezessete de março de 2020, 

emitiu uma carta de Recomendação n º62, ao qual, editou diversos atos normativos 

de regulamentação e orientação dos tribunais e magistrados sobre a atuação 

durante a Pandemia Covid-19 no sistema penal e socioeducativo. A carta objetivou a 

adoção de medidas de prevenção diante da propagação e infecção pelo novo 

coronavírus. De acordo com a Carta de Recomendação do Conselho Nacional da 

Justiça, as recomendações voltadas ao sistema socioeducativo, prevê medidas de 

prevenção com a finalidade de garantir a proteção à vida e a saúde daqueles que 

estão privados da liberdade, redução dos fatores para a propagação do vírus e 

garantia da continuidade da prestação jurisdicional.  A Carta de Recomendação no 

Art 2º, prevê:  

Recomendar aos magistrados competentes para a fase de conhecimento na 
apuração de atos infracionais nas Varas da Infância e da Juventude a 
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adoção de providências com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e 
em observância ao contexto local de disseminação do vírus, a aplicação 
preferencial de medidas socioeducativas em meio aberto e a revisão das 
decisões que determinaram a internação provisória, notadamente em 
relação a adolescentes: I – gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por 
criança de até doze anos de idade ou por pessoa com deficiência, assim 
como indígenas, adolescentes com deficiência e demais adolescentes que 
se enquadrem em grupos de risco; II – que estejam internados 
provisoriamente em unidades socioeducativas com ocupação superior à 
capacidade, considerando os parâmetros das decisões proferidas pelo STF 
no HC no 143.988/ES; III – que estejam internados em unidades 
socioeducativas que não disponham de equipe de saúde lotada no 
estabelecimento, estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares 
determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que 
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo 
coronavírus; e IV – que estejam internados pela prática de atos infracionais 
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020). 

A adoção de providências objetiva reduzir os riscos epidemiológicos. 

O Art 3º do CNJ, dispõe sobre a reavaliação das medidas socioeducativas de 

internação e semiliberdade, para fins de eventual substituição por medida em meio 

aberto, suspensão ou remissão. Além disso, prevê a reavaliação das decisões que 

determinaram a aplicação de internação-sanção, prevista no art. 122, III, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. O estímulo para reavaliação das medidas de 

internação, decorre da premissa de que nos centros de internação não é possível 

seguir as normas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde para a 

prevenção da Covid-19, entre as medidas de prevenção está a lavagem constante 

das mãos com água e sabão, o uso de álcool gel, manter o distanciamento social e 

realizar testagem massiva.   

Segundo Carvalho et al. (2021) aos adolescentes autores de atos 

infracionais, foi previsto o sistema de socioeducação, idealizado na perspectiva da 

garantia de direitos, cuja história de vida é marcada por diversas violações de 

direitos. As medidas socioeducativas estão previstas no ECA e detalhadas na 

SINASE, com ações propositivas para dar respostas juridicamente possíveis para 

viabilizar a aprovação da sociedade sobre os atos ilícitos praticados por jovens e 

adolescentes. Ser sujeito de direitos significa ter condições necessárias para a 

materialização do princípio da dignidade humana e para o exercício pleno da 

cidadania. Para a efetivação dos direitos da criança e dos adolescentes e da  sua 

proteção, é necessário uma interlocução com as demais de redes de proteção, 

pressupondo a construção de interfaces com as demais políticas sociais públicas. 

Neste contexto de Pandemia, é primordial essa interlocução, definindo uma 
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articulação que amplie as condições para a realização dos direitos individuais, 

sociais, culturais e familiares. 

A incompletude institucional revela a lógica presente no ECA quanto à 
concepção de um conjunto articulado de ações governamentais e não 
governamentais para a organização das políticas de atenção à infância e à 
juventude. Assim sendo, a política de aplicação das medidas 
socioeducativas não pode estar isolada das demais políticas públicas. Os 
programas de execução de atendimento socioeducativo deverão ser 
articulados com os demais serviços e programas que visem a atender os 
direitos dos adolescentes (saúde, defesa jurídica, trabalho, 
profissionalização, escolarização etc.). Dessa forma, as políticas sociais 
básicas, as políticas de caráter universal, os serviços de assistência social e 
de proteção devem estar articulados aos programas de execução das 
medidas socioeducativas, visando assegurar aos adolescentes a proteção 
integral. A operacionalização da formação da rede integrada de atendimento 
é tarefa essencial para a efetivação das garantias dos direitos dos 
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, contribuindo 
efetivamente no processo de inclusão social do público atendido. (BRASIL, 
2006, p. 9). 

O atendimento à criança e o adolescente não pode ocorrer de forma 

isolada, apenas mediante a aplicação de medidas socioeducativas, para além de 

ações focalizadas na responsabilização, é fundamental a interlocução com as 

demais políticas públicas. É importante salientar que a socioeducação não deve ser 

igualada como o sistema prisional, são serviços opostos e ainda que o Estado atue 

sob a provisão do controle e segurança, a socioeducação possui à princípio, o 

caráter pedagógico, que incide como responsabilização pelo ato infracional 

praticado, as ações desenvolvidas para esse segmento etário devem ser calcadas 

na inclusão e proteção unicamente. A pandemia covid-19 evidenciou um fosso de 

desigualdades sociais, impactou diretamente nos serviços de medidas 

socioeducativas, na vivência dos sujeitos e principalmente na vida dos adolescentes. 

Portanto, adotar medidas de prevenção contra a disseminação do novo coronavírus 

e operacionalizar ações de forma integrada com os demais serviços é sobretudo 

assegurar a proteção integral da criança e do adolescente.  
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5 ATOS INFRACIONAIS REGISTRADOS NO MUNICÍPIO DE LONDRINA 

O levantamento de dados foi realizado através dos Relatórios dos 

Boletins de Ocorrência registrados na Delegacia do Adolescente do município de 

Londrina, alocada junto ao NUCRIA, referente aos anos de 2019, 2020 e 2021. O 

período foi delimitado frente ao contexto de Pandemia Covid-19, com o objetivo de 

identificar os reflexos no sistema de socioeducação. A pesquisa de campo ocorreu 

através da análise documental realizada na Delegacia do Adolescente, por meio de 

acesso ao sistema de registro da instituição relativos aos dados contidos nos 

Boletins de Ocorrência, dos anos supracitados. A pesquisa foi desenvolvida por um 

período de dois meses, onde semanalmente foram coletados os dados, contando 

com a colaboração de duas estagiárias das áreas de Arquitetura e Urbanismo e de 

Jornalismo da Universidade Estadual de Londrina. As estagiárias integram o Projeto 

de Pesquisa “A comunicação pública jornalística como Instrumento de efetivação da 

cultura organizacional do Compliance na Administração Pública”, coordenado pela 

minha orientadora, Profª. Drª. Vera Lucia Tieko Suguihiro. Para tanto foram 

identificadas as principais categorias que permitiram uma análise dos dados 

pesquisados: 

5.1 DO GÊNERO 

Segundo Silva, Pires e Rovaron (2015, p. 4), “o gênero atua como 

uma marcação que organiza a sociedade através de diferenças sexuais, e estas 

diferenças são saberes construídos e voltados aos interesses dos seus 

protagonistas.” Os mesmos autores retratam que ao analisar a categoria gênero 

pretende-se identificar as relações de poder e localizar as assimetrias e hierarquias 

entre homens e mulheres, questionando as naturalizações de comportamento e 

subordinação das mulheres.   

 De acordo com os dados referentes ao ano de 2019, período antes 

da pandemia, identificou-se um total de 507 registros, e a partir da sistematização de 

dados, identificou-se 576 adolescentes que praticaram ato infracional. O gênero 

predominante entre os adolescentes é do sexo masculino com 478 (83,1%) registros 

contra 98 (16,9%) registros do sexo feminino.  
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Ou seja, os jovens podem vir a se envolver com os atos infracionais como 
uma forma de demonstração de “ser homem”, mas existem outros fatores 
que podem contribuir, como a rede de relações desses jovens com outras 
figuras masculinas ou, até mesmo, como uma consequência da exclusão 
social que vivenciam e, assim, buscam “o respeito”. Nesse sentido, o tráfico 
pode estar relacionado como uma “alternativa acolhedora” que ingressa os 
jovens, não só na vida financeira, como um espaço para a criação de um 
status social. (GOMES, 2020, p. 25).  

Gráfico 1 - Gênero dos adolescentes em ato infracional, no ano de 2019.  

 
Fonte: Levantamento de dados realizados através dos Boletins de Ocorrência da Delegacia do 

Adolescente no município de Londrina-PR. (2019). 

Nos anos de 2020 e 2021, há predominância do sexo masculino. O 

sexo feminino não representa nem a metade da prática dos atos infracionais 

praticados. As mulheres são caracterizadas pela sociedade, como aquela que possui 

uma docilidade, passividade, pelo cuidado, são criados estereótipos que 

condicionam a mulher a determinados papéis, inclusive dentro da criminalidade, 

campo em que a presença é majoritariamente do sexo masculino. 

O ano de 2020 foi marcado por uma peculiaridade que assolou o 

mundo inteiro, período em que atividades laborais consideradas não essenciais 

precisaram paralisar as atividades. A pandemia covid-19 deixou cicatrizes no mundo 

todo, considerado um ano conturbado, no qual não havia medicamentos que 

pudessem salvar a vidas dos sujeitos infectados pelo vírus e não havia vacinas para 

prevenir a infecção. Um ano que impactou intensamente os sistemas econômicos, 

sociais e de saúde, assim como também como o sistema socioeducativo.   



41 
 

 

     No ano de 2020, período já em situação pandêmica, foram 

registrados 355 Boletins de Ocorrência. O sexo predominante entre os adolescentes 

que praticaram ato infracional é o masculino com um total de 345 registros, 

representando 85%, contra 61 do sexo feminino, com 15% de atos praticados. O 

baixo índice de adolescentes do sexo feminino reflete o predomínio do sexo 

masculino na prática de ações violentas e na invisibilidade do ato infracional 

praticado pelo sexo feminino.  

     Ao realizar uma comparação com os dados referente ao ano de 

2019 e 2020, houve uma redução nos registros da prática de atos infracionais, 

representando 70%, ou seja, são 152 registros a menos que do ano de 2019. 

Entretanto houve um aumento de adolescentes do sexo masculino que praticaram o 

ato infracional e uma redução de jovens do sexo feminino. Comparado os anos de 

2019 e 2020, o sexo masculino apresentou um aumento de 1,9%, embora a 

predominância da prática do ato infracional esteja no sexo masculino. Não é possível 

desconsiderar a presença do sexo feminino, embora ocorra registros inferiores. É 

importante construir a visibilidade destas adolescentes no âmbito das políticas 

públicas, visto que não se é investido em políticas de proteção a esse grupo gerando 

a invisibilidade social, o que é prejudicial, uma vez que a mulher é vista como papel 

secundário quando se trata da prática de atos infracionais. 

Gráfico 2 – Gênero dos adolescentes em ato infracional, no ano de 2020. 
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Fonte: Levantamento de dados realizados através dos Boletins de Ocorrência da Delegacia do 
Adolescente no município de Londrina-PR. (2020). 

O ano de 2021 foi sinalizado por uma condição mais favorável a 

respeito da covid-19, com a vacina trazendo uma esperança no meio do caos 

estabelecido. Os serviços considerados não essenciais permaneceram abertos, e as 

escolas iniciaram suas atividades e, em passos lentos, a velha rotina retornou. 

Todavia, é importante salientar que a prática dos atos infracionais ocorridas neste 

período (2021), reduziu um pouco mais. Do total de 355 registros, 290 (78,6%) 

adolescentes são do sexo masculino e 79 (21,4%) são do sexo feminino.   

Vale registrar um fator importante a respeito da questão de gênero. 

Ao comparar os dados referentes aos anos de 2020 e 2021, verificou-se uma 

redução de registros de atos infracionais praticados por adolescentes do sexo 

masculino, com 55 (16%) registros a menos e o sexo feminino representa um 

aumento de 18 (29%) registros. 

Gráfico 3 - Gênero dos adolescentes em ato infracional, no ano de 2021. 

 
Fonte: Levantamento de dados realizados através dos Boletins de Ocorrência da Delegacia do 

Adolescente no município de Londrina-PR. (2021). 

Para Souza et al. (2014, p. 157), a predominância do gênero 

masculino pode estar associada à condição de poder do homem, no sentido de ser 

reconhecido socialmente pelo que faz e possui, sendo atingido pela lógica do 
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consumo propagada pelo modo de produção vigente. A partir da análise realizada 

através dos Boletins de Ocorrências, constatou-se nos referidos anos de 2019, 2020 

e 2021, que o ato infracional praticado pelo sexo feminino, há maior incidência em 

ações Contra a Pessoa (exceto a vida), seguidos por atos praticados contra a Lei 

sobre Drogas e Contra o Patrimônio. Por ocorrer a menor incidência do sexo 

feminino na prática de atos infracionais, o Estado tem pouco investido em políticas 

públicas para esse grupo, visto que as jovens estão ainda no campo da invisibilidade 

social. Os atos infracionais praticados por adolescentes do sexo masculino são atos 

mais graves como porte de armas, porte de drogas, roubo, homicídio, entre outros.  
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5.2 DO ATO INFRACIONAL 

Gráfico 4 - Atos infracionais com maior incidência no município de Londrina/ PR, no 
ano de 20191. 

 
Fonte: Levantamento de dados realizados através dos Boletins de Ocorrência da Delegacia do 
Adolescente no município de Londrina-PR. (2019). 

Importante salientar, que os gráficos foram confeccionados através 

de uma divisão de categorias de crimes previstos no Código Penal Brasileiro. 

                                            
1
 Descrição das Categorias dos atos: Lei sobre drogas: adquirir, vender, fornecer e ou produzir 

Drogas (83); drogas para o consumo pessoal (52); fornecer produtos de dependência física/química 
(2). Contra o patrimônio: estelionato (1); furto simples (16); furto qualificado (37); furto qualificado 
(tentado) (1); receptação (47); roubo (7); roubo agravado (10); dano (10); dano qualificado (2); 
violação de domicílio (1). Contra a pessoa (exceto contra a vida): difamação (1); injúria (24); 
ameaça (60); ameaçar e praticar discriminação de pessoas em razão da deficiência (1); lesão 
corporal (46); expor a perigo o idoso com resultado de lesão (1); corromper ou facilitar a corrupção de 
menores (4). Contra a administração pública: resistência (9); desacato (23); desobediência (14); 
cumprimento de mandado judicial (4); descaminho ou contrabando da administração pública (1); 
outras fraudes- refeição, alojamento e transporte (1). Previsto pela lei de contravenção penal: vias 
de fato (14); dirigir sem CNH (10); direção perigosa (1); perturbação do trabalho ou sossego alheio 
(10); praticar lesão corporal na direção de veículo (2); conduzir veículo automotor com capacidade 
automotora alterada (1). Contra a dignidade sexual: estupro (tentada) (1); estupro de vulnerável 
(24); importunação sexual (1). Contra a fé pública: falsa identidade (1); adulteração de sinal de 
veículo automotor (9); apologia ao crime ou criminoso (7); favorecimento pessoal (1). Previsto pela 
lei do desarmamento: porte ilegal de arma de fogo (6), porte ilegal de arma branca (3); disparo de 
arma de fogo (1). Contra a paz pública: associação criminosa (2); incitação ao crime (1); entrada de 
aparelho eletrônico no sistema prisional (1); abordagem aos suspeitos (2); não consta (1). Contra a 
pessoa (contra a vida): homicídio (1) homicídio tentado (2); homicídio qualificado (3). Contra o meio 
ambiente: pichação/ grafitagem monumento ou edificação (2). 
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No gráfico acima, é perceptível que a maior incidência da prática de 

atos infracionais, em 2019, está relacionada à Lei sobre drogas com 164 registros, 

seguido de ato praticado contra a pessoa (exceto a vida) com 137 registros e, contra 

o patrimônio, com 132 registros. O envolvimento dos adolescentes na criminalidade 

é decorrente de diversos fatores. Em sua cotidianidade vivenciam a exclusão social, 

a pobreza, a falta de oportunidades para inserção no mercado formal de trabalho, 

falta de incentivo para a permanência no ambiente escolar e, como forma de 

inserção e ganhar visibilidade na sociedade, recorrem como forma de aquisição dos 

bens de consumo, à criminalidade como uma alternativa. Os jovens encontram no 

mundo da criminalidade um espaço de pertencimento, ao qual lhe é dado condições 

de consumo imediato, a sensação de poder e reconhecimento, o que lhe é negado 

pela sociedade.  Os dados apresentados, evidenciam que, diferentemente do que é 

afirmado pelo senso comum e noticiado com frequência pelos meios de 

comunicação, os atos praticados contra a pessoa (contra a vida), no ano de 2019, 

registrou apenas 6 registros, sendo um dos atos com menor incidência, 

representando 1%. 

A sistematização de dados do município de Londrina, constatou-se 

que é significativa a quantidade de atos infracionais ocorridos contra a lei sobre 

drogas. Nesta categoria, enquadra-se atos praticados como a comercialização ou 

produção de substâncias psicoativas, o consumo e o fornecimento de produtos de 

dependência química. No ano de 2019, foram registrados cerca de 83 atos 

infracionais referente à comercialização ou produção de substâncias psicoativas, 

seguida pelo consumo de droga com 52 registros.  

A compreensão sobre as substâncias psicoativas, muitas vezes está 

associada a valores morais e compreendidos pelo senso comum, assim como as 

formas de controle que são adotadas pelo Estado, que são historicamente tratadas 

na perspectiva punitiva e disciplinadora das práticas sociais. Segundo Rocha (2013, 

p. 566), “historicamente as substâncias psicoativas satisfazem necessidades que 

podem ser físicas, culturais, religiosas, ritualísticas etc. ou seja, essas substâncias 

acompanham a história do homem” É na sociedade burguesa que as drogas 

ganham valor, são produzidas e mercantilizadas, sejam lícitas ou ilícitas, fazendo 

parte da vida do homem. A proibição não sinaliza que os indivíduos não utilizarão, 

ao contrário, buscarão novas maneiras de consumirem, e a proibição resulta em um 

negócio ainda mais lucrativo. 
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O envolvimento dos adolescentes com as substâncias psicoativas 

está relacionado ao encantamento que ela possui. Em primeiro momento são 

atraídos pelo prazer, facilita as relações e, em segundo momento, revela os efeitos 

desagradáveis, descontrole e, em um terceiro momento, é o indício de dependência, 

na qual não conseguem fazer as ações diárias. O uso de substâncias psicoativas 

não é o primeiro contato que tiveram com drogas, visto que muitos jovens utilizam 

substâncias psicoativas que são lícitas, a exemplo álcool e tabaco. Essas 

substâncias causam uma dependência nos usuários, no entanto o proibicionismo 

agrega um valor ainda maior, cria questões associadas ao uso, e de modo algum faz 

com que os indivíduos deixem de adquirir e consumi-los. Para Rocha (2013, p. 568) 

“a qualificação das drogas que podem ou não ser usadas e a construção de políticas 

repressivas geram efeitos contrários aos que o discurso proibicionista defende, e por 

mais que se proíba, o uso não cessa.” 

O ato infracional é funcional a substâncias psicoativas e o 

proibicionismo não ocasiona a redução do consumo, contudo faz com que surjam 

outras questões sociais. Os jovens, muitas vezes, praticam a comercialização das 

substâncias para suprirem seu vício. Eles sofrem diversas violências no seu contexto 

social, estão destituídos das escolas, não possuem oportunidades para a realização 

de atividades laborais, possuem vínculos familiares fragilizados ou rompidos, além 

disso precisam conviver com a violência do tráfico e da polícia que é considerado o 

braço direito do Estado para práticas repressivas e punitivas. Estão inseridos em um 

ambiente totalmente contraditório, ora estão como vítimas, produtos do meio que 

vivem, marginalizados pela sociedade capitalista, ora como opressor, sendo 

responsabilizados pela prática do ato infracional. “Por um lado, são vitimados pelas 

demandas da questão social e, certamente, sofrem cotidianamente a pressão do 

envolvimento em atividades ilegais, sendo ameaçados, explorados e violentados, 

por outro, esses jovens recebem o status de traficantes e são demonizados por 

discursos moralistas” (ROCHA, 2012, p. 26).  

Segundo Fávero (2012, p. 203), revelando e denunciando o “ciclo de 

violações e crueldades”, alimentado por esse sistema, apresenta indicativos da 

“criminalização de adolescentes”: eles pertencem as famílias pobres e a maioria 

quase absoluta infracionou contra o patrimônio; contra a estrutura, o funcionamento 

[…].” É uma guerra desleal e difusa, esses jovens têm classe, são os mais pobres, 

os criminalizados e que possuem seus direitos negligenciados.  



47 
 

 

Vemos, portanto, que historicamente sempre houve a distinção entre 
usuário e traficante, materializando, desta forma, distinção de classe social, 
pois, via de regra, atribui-se aos jovens pertencentes às classes 
socioeconômicas mais favorecidas o status de usuário e aos jovens de 
classes socioeconômicas vulneráveis, o status de traficantes (ROCHA, 
2016). 

A violência do tráfico é maior que a violência do próprio jovem, e há 

um momento em que se conformam com a situação, e a droga e o delito consiste 

como parte do cotidiano. Não conseguem visualizar novos horizontes, encontram na 

criminalidade e no mundo das drogas a rede de pertença. O tráfico constitui uma 

relação de poder, de pertencente a um grupo e, ao mesmo tempo que temem, eles 

idolatram o crime, pois é a única realidade que conhecem. A relação do adolescente 

em ato infracional e o uso de substâncias psicoativas está relacionado com o 

contexto social ao qual o jovem está inserido e inúmeras questões corroboram para 

a indução do uso de substâncias. Os jovens a partir do momento que são 

apreendidos por terem praticado o ato infracional, permanecem sob a provisão do 

Estado e do juiz que pouco provê proteção, apenas penalização. 

Quando se conversa com os jovens sobre riscos e benefícios do 
envolvimento com o tráfico, todos são unânimes ao enfatizar que o tráfico 
de drogas traz nuances de satisfações. Isso leva a entender que, se talvez 
tivéssemos em uma sociedade minimamente garantidora de direitos à 
classe trabalhadora sem distinção de raça e gênero, muitos desses jovens 
optariam pela busca de realização em outras esferas da vida social. Isto é, 
não se pode negar que o desemprego, junto com a falta de educação de 
qualidade, de saúde, de lazer etc, seja de fato o elemento que direciona 
alguns jovens rumo ao trabalho no tráfico de drogas. (ROCHA, 2020, p. 
116a). 

A relação das substâncias com os adolescentes em ato infracional, 

está para além do consumo. Eles demandam um olhar macroestrutural para o 

contexto que vivenciam, sua territorialidade, seus costumes, seu grupo social, a 

forma como as substâncias psicoativas se materializam na vida desses jovens e 

como que a dependência corrobora para a diligência de atos infracionais. Os 

adolescentes em ato infracional vivem em territórios estigmatizados, estão à mercê 

de inúmeras violações de direitos e são marcados sempre como “suspeitos” ou “ex-

internos”. Eles precisam de proteção, acolhimento e inclusão social, cuja 

penalização não os tornarão ressocializados. Contudo são as ações efetivas de 

proteção e integração através de ações socioeducativas de qualidade e com a 

efetividade das políticas públicas que a reinserção na sociedade poderá ocorrer. 
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No ano de 2020, já em situação pandêmica, houve uma disparidade 

em relação aos atos infracionais praticados contra a lei sobre drogas e os demais 

atos, como é possível observar no gráfico abaixo: 

Gráfico 5 - Atos infracionais com maior incidência no município de Londrina/ PR, no 
ano de 20202. 

 

Fonte: Levantamento de dados realizados através dos Boletins de Ocorrência da Delegacia do 
Adolescente no município de Londrina-PR. (2020). 

                                            
2
 Descrição das Categorias dos atos: Lei sobre drogas: adquirir, vender, fornecer e ou produzir 

Drogas (144); drogas para o consumo pessoal (25); Contra o patrimônio: estelionato (2); furto 
simples (3); furto qualificado (12); furto qualificado (tentado) (4); receptação (22); receptação culposa 
(2); roubo (3); roubo agravado (18); roubo com resultado de morte (1); dano (4); dano qualificado (1). 
Contra a pessoa (exceto contra a vida): difamação (1); calúnia (1); injúria (17); ameaça (26); lesão 
corporal (12); lesão corporal- violência doméstica e familiar (10); corromper ou facilitar a corrupção de 
menores (3); lesão corporal de natureza grave (1); maus tratos (1). Contra a administração pública: 
resistência (8); desacato (7); desobediência (8); cumprimento de mandado judicial (1); outras fraudes- 
refeição, alojamento e transporte (1). Previsto pela lei de contravenção penal: vias de fato (16); 
dirigir sem CNH (12); direção perigosa (1); perturbação do trabalho ou sossego alheio (5); praticar 
lesão corporal na direção de veículo (1); conduzir veículo automotor com capacidade automotora 
alterada (1); participar de disputas dão autorizada (1). Contra a dignidade sexual: estupro de 
vulnerável (20); importunação sexual (2); estupro (1). Contra a fé pública: falsa identidade (3); 
adulteração de sinal de veículo automotor (7); apologia ao crime ou criminoso (1). Previsto pela lei 
do desarmamento: posse de munição (1); porte ilgeal de arma de fogo (3). Contra a paz pública: 
associação criminosa (5); entrada de aparelho eletrônico no sistema prisional (5); abordagem aos 
suspeitos sem ilicitudes (9). Contra a pessoa (contra a vida): homicídio (3) homicídio qualificado (6). 
Contra o meio ambiente: pichação/ grafitagem monumento ou edificação (1). Contra a 
incolumidade pública: Incêndio (3). Tortura: submeter alguém a tortura (1). Notícia de fato futuro 
(3); descaminho (1). 
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                     No ano de 2019 a maior incidência ocorreu pela prática dos atos 

infracionais contra a lei sobre drogas, contra a pessoa (exceto contra a vida) e contra 

o patrimônio. No entanto, no ano (2020) há uma discrepância entre os atos 

praticados e a questão das drogas: contra a lei sobre drogas foram registrados 169 

boletins de ocorrência, contra a pessoa (exceto contra a vida) registrou 72 boletins e 

contra o patrimônio 71, e o percentual de diferença entre os três atos mais 

praticados foram de 42%.  

                        A partir dos dados apresentados, além da disparidade entre os atos 

infracionais com maiores registros, é possível constatar uma redução no número de 

registros nos Boletins de Ocorrência. No que se refere ao ato infracional contra a 

pessoa (exceto contra a vida), ao qual, no ano 2019, foram registrados 132 boletins 

e no ano 2020 foram registrados 72, houve redução de 54%. O ato praticado contra 

o patrimônio, no ano 2019 registrou 137 boletins e no ano 2020 foram registrados 

71, com uma diferença percentual de 51%. No ano 2019, o ato praticado contra a 

administração pública registrou 52 boletins, e no ano 2020 foram registrados 25, com 

a redução de 48%.  

          Ao realizar uma comparação entre os anos de 2019 e 2020, encontra-se uma 

grande distinção entre os registros, visto que no ano anterior a pandemia (2019), 

foram registrados 507 Boletins de Ocorrência na Delegacia do Adolescente no 

município de Londrina, contra 355 registros realizados no período de pandemia 

(2020). Ainda que esse contexto tenha intensificado as expressões da questão 

social, os dados referentes à prática do ato infracional podem ser considerados 

positivos, devido a redução dos atos infracionais. 
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Gráfico 6 - Atos infracionais com maior incidência no município de Londrina/ PR, no 
ano de 20213. 

 

Fonte: Levantamento de dados realizados através dos Boletins de Ocorrência da Delegacia do 
Adolescente no município de Londrina-PR. (2021). 

No referido ano de 2021, período de pandemia, houve uma 

diminuição no número de registros comparado ao ano de 2020. Foram 15 registros a 

menos. Os adolescentes autores de ato infracional, em algumas situações são 

indiciados por mais de um ato, por essa razão no ano de 2021, foram totalizados 

                                            
3
 Descrição das Categorias dos atos: Lei sobre drogas: adquirir, vender, fornecer e ou produzir 

Drogas (106); drogas para o consumo pessoal (20); Contra o patrimônio: estelionato (2); furto 
simples (tentado) (5); furto simples (7); furto qualificado (tentado) (1); furto qualificado (13); 
receptação (15); receptação culposa (1); roubo (5); roubo agravado tentada (1); roubo agravado (7); 
dano (5); dano qualificado (2); violência de domicílio (1). Contra a pessoa (exceto contra a vida): 
difamação (4); injúria (20); ameaça (51); lesão corporal (29); lesão corporal- violência doméstica e 
familiar (11); lesão corporal grave (1); perseguição (1); constrangimento ilegal (1); código penal, 
injúria (1). Contra a administração pública: resistência (4); desacato (8); desobediência (8); 
cumprimento de mandado judicial (4); corrupção ativa (1); infração de medida sanitária preventiva (1). 
Previsto pela lei de contravenção penal: vias de fato (10); dirigir sem CNH (7); perturbação do 
trabalho ou sossego alheio (6); direção perigosa (1); direção corporal sem ilicitude no trânsito (1); 
veículo recuperado sem ilicitude (1); servir bebida alcoólica a menor (1). Contra a dignidade sexual: 
estupro de vulnerável (25); estupro ou tentado violento ao pudorl (1); exposição da intimidade sexual 
(1). Contra a fé pública: falsa identidade (1); adulteração de sinal de veículo automotor (5); apologia 
ao crime ou criminoso (1). Previsto pela lei do desarmamento: porte ilgeal de arma de fogo (2), 
Contra a paz pública: associação criminosa (1); entrada de aparelho eletrônico no sistema prisional 
(2); abordagem aos suspeitos sem ilicitude (5); não consta (5); favorecimento pessoal (1); infringir 
introdução ou propagação de doença contagiosa (2); comercializar objetos/ fins nazistas (1).. Contra 
a pessoa (contra a vida): homicídio tentado (1); homicídio qualificado (3). Contra o meio ambiente: 
pichação/grafitagem monumento ou edifício (2); matar espécies da fauna (1); caçar espécies da fauna 
(1).. Contra a incolumidade pública: incêndio (1). Notícia de fato futuro: (8). 
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437 atos infracionais praticados por eles.  

Os dados apresentados no gráfico acima, retratam novamente, que 

a maior incidência dos atos praticados, são contra a lei sobre drogas, contra a 

pessoa e contra o patrimônio. Contudo, ao comparar com o ano de 2020, a prática 

do ato infracional contra a pessoa (exceto contra a vida), houve um aumento de 

168%. Visto que em 2020 foram registrados 72 boletins de ocorrência e no ano de 

2021, totalizaram 121 registros. Nesta categoria enquadram-se os atos praticados 

como a difamação, injúria, ameaça, lesão corporal, lesão corporal, violência 

doméstica e familiar, lesão corporal grave, perseguição, constrangimento ilegal e 

injúria. Estes representam 28,3% do ato infracional com maior incidência no ano 

2021. É importante salientar, que o relativo aumento dos atos infracionais praticados 

contra a pessoa (exceto contra a vida), requer uma atenção, visando compreender 

os possíveis fatores para o aumento desta incidência, uma vez que no ano anterior 

os registros foram inferiores. Em relação às outras categorias, como contra o 

patrimônio, o previsto pela lei de contravenção penal, contra a administração pública, 

entre outros atos infracionais praticados, se comparados ao ano anterior 2020, não 

houve uma discrepância.  

 

5.3 DAS REGIÕES NO MUNICÍPIO DE LONDRINA 

O objetivo da pesquisa, além de identificar o gênero dos 

adolescentes que praticaram atos infracionais e categorizar esses atos, foi possível 

mapear a região de Londrina, onde houve maior incidência dos atos praticados. 

O município de Londrina, foi fundado em 1934, está localizado na 

região norte do Paraná, região sul do Brasil. A população residente perpassa a mais 

de quinhentos e setenta e cinco mil habitantes, segundo a estimativa do CENSO de 

2020. A cidade de Londrina, é caracterizada como prestadora de serviço.  Ao 

referirmos sobre cidades, estamos falando do espaço de grande segregação 

socioespacial, espaços urbanos que foram se fragmentando cada vez mais e há 

espaços que possuem melhores condições de infraestrutura e outros não. Em 

algumas regiões da cidade o acesso aos serviços públicos como transporte coletivo, 

educação, saúde e oportunidades de emprego, saneamento básico, entre outros, 

com fácil acesso. Contudo outras regiões, a população residente nas periferias da 
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cidade tem dificuldade de acesso ao asfalto no bairro, coleta de lixo, tratamento de 

esgoto, água encanada, com deficiência de escolas, creches e postos de saúde etc., 

na região em que vivem. E são nesses territórios que muitos jovens que praticaram o 

ato infracional residem na região de Londrina, como é possível observar no gráfico 

abaixo. 

Mapa 1 - Regiões de residência dos adolescentes e regiões onde ocorre a prática do 
ato infracional, no ano de 2019 
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Fonte: Adaptado de MAPA... (2022).  

                     O mapa retrata o município de Londrina, e vermelha representa as 

regiões onde residem os adolescentes e a amarela representa as regiões onde 

houve a ocorrência da prática do ato infracional. O mapa será retratado 

posteriormente nos anos de 2019, 2020 e 2021, especificamente com os dados de 

cada ano.  

                       Os dados do mapa acima, são do ano de 2019. Neste período foram 

levantados dados de quinhentos e sete Boletins de Ocorrência. Deste total não foi 

possível ter acesso a duzentos e dez endereços, ora por questão de sigilo, ora por 

não possuir registro de endereço no sistema. Os resultados deste percentual foram 

realizados com os demais dados residenciais coletados.  

                        Observa-se que 30,3% dos adolescentes que praticaram ato 

infracional residem na região Norte de Londrina. Essa região, possui uma população 

numerosa, considerada uma das regiões com maior densidade demográfica. 

Seguida pela região Leste, representando 13,6% e a região Sul com 12,6% dos 

adolescentes que praticaram o ato. As outras regiões apresentam uma densidade 

menor de jovens autores de atos infracionais, ou seja, a região Oeste representa 

8,6%, a região Central com 4,7%. Os jovens que residem na região Central 

apresentam um percentual muito pequeno (4,7%) em relação aos outros locais. A 

grande maioria dos adolescentes reside em bairros periféricos, como Perobinha, o 

Conjunto Farid Libos, Jardim Hilda Mandarino, União da Vitória, Jardim São Marcos, 

Jamile Dequech, Jardim Santiago, entre outros.  Os locais onde eles residem, são 

carentes de serviços públicos e de infraestrutura, e são ambientes distantes da 

região Central da cidade, onde se concentra uma disposição maior de serviços, ruas 

asfaltadas, iluminação, segurança, educação, entre outros. 

                       No ano de 2019, a região que ocorreu maior incidência na prática de 

ato infracional, foi na zona Norte de Londrina, com 28,1%, seguidos pela região Sul 

com 15,1% e região Central com 12,8%. As regiões Leste e Oeste estão na média 

de 10%. 

                        A região Central apresenta a terceira posição entre os locais onde 

acontecem a maior ocorrência de atos infracionais. É importante salientar que ao 

identificar as regiões onde esses adolescentes residem, a região Central é a menos 
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numerosa, contudo, ao observarmos os locais onde há maior incidência da prática 

do ato, a região Central torna-se protagonista.   
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Mapa 2 - Regiões de residência dos adolescentes e regiões onde ocorre a prática do 
ato infracional, no ano de 2020. 

 
Fonte:  Adaptado de MAPA... (2022). 

                        No ano de 2020, período de pandemia, nota-se que no município de 

Londrina é na região Norte onde prevalece maior incidência de jovens que 

praticaram o ato infracional. Comparando com ano anterior (2019), é possível 

identificar que houve um aumento nas demais regiões, o que pode justificar à 

redução do número de registros verificados no período de 2020. Dentre os 355 
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boletins registrados, não foi possível obter acesso aos endereços de 47 boletins, ora 

por motivos de sigilo, ora por não haver registro do endereço no sistema, e essa 

quantidade é inferior, comparado ao ano de 2019.  

                         No ano de 2020, o percentual de adolescentes que residem na 

região Norte foi 32,7%, com maior quantidade de adolescentes que praticam o ato 

infracional. No entanto, comparado com o ano de 2019, em todas as regiões houve 

um aumento.  A região Sul registrou um percentual de 20,9%, ocupando a segunda 

posição, a região Leste registrou 15,8%, a região Oeste obteve um percentual de 

10,6% e região Central de 6%.  

                         Em relação às regiões onde ocorreram a prática do ato infracional, 

no período de pandemia (2020), foi possível verificar que houve um aumento em 

todas as regiões comparado ao ano de 2019. Todavia, ao realizar uma comparação 

no referido ano de 2020, as regiões onde residem os adolescentes e os locais onde 

são praticados os atos infracionais, as diferenças de percentual são mínimas.  

 Ao verificar as regiões onde ocorreram maior incidência da prática 

do ato infracional, observa-se que no ano de 2020, houve também um aumento em 

todas as regiões.  

  É possível observar no gráfico, as regiões onde os jovens residem, 

a região Norte está representada por 32,7% e a região onde ocorreram a prática do 

ato, a região Norte apresentou 31,5%. É importante salientar, a lei sobre drogas 

prevalece com maior incidência, neste ano de 2020, foram registrados 169 boletins 

contra a lei sobre drogas. Os adolescentes que consomem substâncias psicoativas 

ou que realizam as comercializações, praticam o ato infracional no mesmo território, 

por isso a equivalência entre o percentual das regiões onde os jovens residem, 

comparado ao percentual das regiões onde ocorre a prática do ato infracional. 
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Mapa 3 - Regiões de residência dos adolescentes e regiões onde ocorre a prática do 
ato infracional, no ano de 2021. 

 
Fonte: Adaptado de MAPA... (2022). 

                      No ano de 2021 é visível o aumento em todas as regiões comparado 

aos demais anos. Os registros referentes aos endereços residenciais dos 

adolescentes na região Norte, apresentou um percentual de 37,8%, seguida pela 

zona Leste com 17,08%; zona Sul com 15%; zona Oeste com 13,6% e a Central 

com 4,34%. Nota-se que as regiões onde os adolescentes moram, são regiões 

periféricas, são locais no qual não disponham de uma boa infraestrutura, e são 
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locais afastados da região central. São múltiplos fatores que inferem na prática do 

ato infracional e a questão da territorialidade é uma delas. 

                  Analisando as regiões onde ocorre a prática do ato, verifica-se que a 

região Norte apresentou um percentual de 34,6%; a região Leste 17,2%; região 

Oeste 15,45%, a região Central 14,3% e a Sul 13,9%. O contraste no mapa 

referente a região Central entre a localidade onde residem os jovens e onde 

praticam o ato é significativa. Esses dados demonstram que os residentes das 

demais regiões praticam o ato infracional com maior frequência na zona Central.   

                 A realidade dos jovens pobres, residentes em periferias está delineada 

por um contexto de vulnerabilidade, precariedade e desemprego, a criminalidade 

torna-se uma alternativa para obter uma renda, com possibilidade de consumo e o 

status. A pesquisa também evidenciou que é comum, os jovens que praticam o ato 

infracional como roubo/ furto, não executam nas regiões onde residem, mas em 

outros locais.   

A discriminação espacial nas periferias materialmente empobrecidas dos 
grandes centros urbanos é latente, estando, nela, inserida a noção 
econômica, racial e política. A discriminação entre grupos socialmente 
opostos é a mais acentuada atualmente.  (NOGUEIRA; OLIVEIRA; BRITO, 
2020, p. 151).  

                        Ainda que o ano de 2021, houve um declínio no número de boletins 

registrados, totalizando 340, ao comparar com os outros anos (2019 e 2020), é 

evidente que houve um aumento no percentual nas regiões onde esses jovens 

residem, quanto onde praticaram o ato infracional. 

   Assim, é evidente a discrepância entre as regiões com maior 

incidência da prática de ato infracional e das regiões onde moram os adolescentes. 

É irrefutável os locais onde ocorre maior concentração. Existem diversos fatores que 

corroboram para a prática do ato infracional. Através do mapa, foi possível 

evidenciar que as localidades onde há a maior incidência do ato infracional, são 

regiões que necessitam de políticas públicas, como medidas para a redução dos 

níveis de vulnerabilidade social vivenciadas pelo jovem e sua família. Esses 

territórios necessitam de serviços públicos adequadas, condições mínimas para viver 

com dignidade, oportunidades de emprego, escolas, entre outras, como formas para 

romper com o ciclo da criminalidade, sem se vincular ao crime precocemente para 
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obter as condições dignas de sobrevivência.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como propósito levantar os dados de atos 

infracionais praticados por adolescentes em tempos de Pandemia covid-19 no 

município de Londrina nos anos de 2019, 2020 e 2021.  

A realidade do jovem na sociedade brasileira é marcada por 

inúmeras violações de direitos, pela falta de políticas públicas capazes de incidir no 

seu cotidiano, vivenciam em territórios marcados pela estigmatização, violência e 

sem acesso aos serviços públicos. As diversas condições de risco e vulnerabilidade 

social presentes no seu cotidiano tem motivado sua inserção precoce na prática do 

ato infracional. Eles buscam o reconhecimento da sociedade, buscam o poder social, 

ainda que seja impondo medo e insegurança, acreditando ser uma das alternativas 

para adquirirem os bens de consumo desejado.   

Contudo, os jovens só obtêm visibilidade do Estado, quando são 

indiciados pela prática do ato infracional, tratados como “sujeitos de direitos” para o 

cumprimento das medidas socioeducativas, e responsabilização pelos seus atos. O 

Estado não tem investido em ações afirmativas e políticas públicas que garantam a 

proteção à criança e adolescente. Ao contrário, as respostas são através de ações 

de caráter punitivo e repressivo, priorizando ações pontuais e descontínuas, o que 

não tem colaborado com o rompimento do ciclo de violência. A sociedade, por sua 

vez, vê o problema pela lente impregnada de preconceito, com olhar punitivo e 

disciplinador, delegando à própria família a responsabilidade pelos atos de seus 

filhos, a condição de precariedade, situação de vulnerabilidade social e pobreza. 

Esta população vive em uma realidade social em que oscila entre a proteção e a 

punição.  

No imaginário da sociedade e, reforçada pelos meios de 

comunicação, estes jovens são considerados os maiores causadores da violência 

em nossa sociedade. São um perigo para a ordem e segurança social, associados à 

violência, ao crime e às drogas.  

Muitos dos adolescentes envolvidos com a prática de ato infracional, 

em sua maioria, são vítimas do poder judiciário, da repressão policial e da sociedade 

com a ideia estereotipada e moralista sobre a situação. No entanto, os seus direitos 

são violados cotidianamente por meio das privações culturais, bens materiais, 

relações afetivas e sentimento de pertencimento. O Estado tem demonstrado 
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dificuldades no trato da situação de adolescente em ato infracional, restando-lhe 

apenas as ações de controle penal e de repressão como uma alternativa eficaz para 

o enfrentamento da questão.  

A pandemia da Covid-19, afetou a vida de milhões de pessoas e os 

seus reflexos foram repercutidos nas esferas econômica, social, política e de saúde. 

Estes situação também refletiram no sistema socioeducativo. A primeira medida, 

considerada pelo Conselho Nacional de Justiça, foi a emissão da Carta de 

Recomendação nº 62, no qual editou-se diversos atos normativos de 

regulamentação e orientação aos tribunais e magistrados sobre a atuação do 

sistema penal e o sistema socioeducativo. A Carta objetivou a adoção de medidas 

de prevenção diante da propagação e infecção pela doença Covid-19.  O tratamento 

dado às instituições socioeducativas, ocorreu de natureza semelhante às demais 

instituições penais para adultos. O sistema socioeducativo de internação foi igualado 

ao sistema prisional, como espaços de confinamento. Contrariando assim o caráter 

pedagógico, uma vez que se comparados aos espaços educacionais, a medida 

socioeducativa poderia ter sido regulada como as escolas, cujo funcionamento 

presencial foi suspenso.  

O estudo permitiu constatar uma redução nos registros de atos 

infracionais praticados no período de pandemia no município de Londrina. Os jovens 

autores de atos infracionais são majoritariamente do sexo masculino, necessitando 

um estudo mais aprofundados sobre a prática de atos infracionais cometidos pelo 

sexo feminino, de modo a conhecer os fatores que determinam o ingresso precoce 

deste segmento na criminalidade, superando a ideia de que   estão no campo da 

inferioridade e invisibilidade social. Demonstra-se que os atos infracionais com maior 

incidência, nos três anos consecutivos, são contra a lei sobre drogas, 

compreendendo que o proibicionismo não ocasiona a redução do consumo ou 

comercialização das substâncias psicoativas. Aponta-se também que regiões onde 

residem esse público etário e as regiões onde ocorre a maior incidência do ato 

infracional, são regiões periféricas onde não há oportunidades de emprego, 

infraestrutura, escolas com ensino de boa qualidade, entre outros.  

O que foi possível identificar foi a mudança no comportamento dos 

adolescentes com práticas de atos infracionais em tempos de pandemia, ao qual 

houve uma redução nos registros da prática do ato infracional. Em 2019, período 

que antecede a pandemia, foram registrados 507 atos infracionais. Em 2020 foram 
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registrados 355 (-70%) e 2021 340 (-67%) comparados ao ano de 2019, 

demonstrando um reflexo na prática do ato infracional no município de Londrina. 

É preciso reconhecer a necessidade de mudanças nas estratégias 

de atuação para com os adolescentes em atos infracionais. A intervenção do Estado 

por meio de ações repressivas não tem apresentado o resultado desejado para a 

(re) inserção do adolescente ao seu meio social. Não serão por meio de políticas 

públicas fragmentadas, pontuais e descontínuas que esta condição será superada. 

Há uma necessidade de o Estado investir em ações que garantam maior 

interlocução com as demais políticas públicas. Há uma invisibilidade perversa do 

adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. Eles não são percebidos 

como sujeitos de direitos, cujos direitos foram violados cotidianamente.   

 O seu enfrentamento está na capacidade dos atores sociais e 

políticos atuarem na perspectiva da prevenção, reconhecendo a realidade social da 

criança e do adolescente e de suas famílias, em sua complexidade, considerando a 

dimensão cultural, social e econômica. Cabe ao Estado garantir a superação dessa 

realidade perversa em que as crianças e adolescentes estão submetidas, tecendo 

uma rede social de proteção integral e integrada pelas políticas públicas de 

qualidade, rompendo com as práticas repressivas e punitivas. 
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