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Resumo - O tema é sobre a constituição da política pública socioeducativa ao adolescente 
em conflito com a lei sob a ótica dos direitos humanos e enfoque em práticas inter e 
transdisciplinares. A reflexão é fruto de estudos e práticas sobre a gestão da política 
socioeducativa voltada ao adolescente no cumprimento de medida judicial de privação e 
restrição de liberdade, por meio do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(SINASE), novo modelo de gestão implantado desde 2006, multidimensional: abarca a inter-
relação entre os sistemas de políticas sociais setoriais e as tensões da gestão 
compartilhada que distribui responsabilidades e competências federativas entre a União, os 
estados e os municípios.  
 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Proteção Integral. Política 
Socioeducativa. Adolescente. 

 
 
Abstract -  The topic is about the establishment of the public socioeducational policy for 
adolescents in conflict with the law from the perspective of human rights and focus on inter-
and transdisciplinary practices. The reflection is the result of studies and practices on the 
management of youth policy concerning adolescents complying injunction of restriction and 
deprivation of liberty, through National System of Socioeducational Service (SINASE), a new 
management model in place since 2006, multidimensional: encompasses the 
interrelationship between systems of social sector policies and the tensions of the  shared 
management that distributes responsibilities and powers between the Federal Union, the 
states and municipalities.  
 

Key words: Human Rights. Entire Protection. Socioeducational 
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Introdução 

 

O tema da presente reflexão recai sobre a constituição da política pública 

socioeducativa ao adolescente em conflito com a lei sob a ótica dos direitos humanos e 

enfoque em práticas inter e transdisciplinares, num campo de investigação específico, o 

socioeducativo. 
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Por adolescente em conflito com a lei, compreende-se como a pessoa na faixa etária 

entre 12 e 18 anos, envolvida na prática de delito e as circunstâncias dessa prática, sua 

trajetória no Sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente (SGDCA), sua 

relação com os poderes (Judiciário, Legislativo e Executivo) e, nos âmbitos familiar, 

comunitário e, em particular, entre pares. E, por política socioeducativa consideram-se os 

elementos constitutivos de uma política pública mais ampla, fundada no debate e produção 

bibliográfica e técnica, ainda incipiente diante dos novos paradigmas da “gramática” de 

direitos, que tem indicado, de um lado, possibilidades de compreensão do fenômeno 

adolescência, violência e conflitualidade e, de outro, mecanismos jurídicos e sociais que 

permitam a responsabilização do adolescente em conflito com a lei. 

A reflexão é fruto de estudos e práticas sobre modelos de gestão da política 

socioeducativa ao adolescente no cumprimento de medida judicial de privação e restrição de 

liberdade, desenvolvidos numa das linhas de pesquisas e núcleos de estudos do Mestrado 

Profissional Adolescente em Conflito com a Lei (Strictu Sensu) da Universidade Anhanguera 

de São Paulo. O recorte da presente reflexão toma o sistema nacional de atendimento 

socioeducativo brasileiro, fundado a partir de 1988 (Constituição da República Federativa do 

Brasil) em que um novo paradigma de atenção ao grupo etário crianças e adolescentes é 

adotado no conjunto da legislação e, em especial, na legislação específica Estatuto da 

Criança e do Adolescente (1990), em que a doutrina da proteção integral incide sobre um 

olhar e trato diferenciado de outros tempos no país marcado pelos princípios da doutrina da 

situação irregular: de “menores” classificados como carentes, abandonados, delinquentes e 

objetos de intervenção do Estado para o paradigma de crianças e adolescentes, sujeitos de 

direitos, pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e prioridade absoluta do Estado, 

Sociedade e Família. E, na especificidade adolescente em conflito com a lei, da Lei Federal 

nº12.594/2012    que regulamenta a gestão do atendimento ao adolescentes que, após o 

devido processo legal, é possível a aplicação de uma das medidas socioeducativas. 

O novo modelo de gestão do sistema nacional de atendimento ao adolescente em 

conflito com a lei tem como uma das características a multidimensionalidade ao abarcar a 

inter-relação entre os sistemas de políticas públicas setoriais e as tensões da gestão 

compartilhada que distribui responsabilidades e competências federativas entre a União, os 

estados e os municípios; a interinstitucionalidade, presente no sistema de garantia de 

direitos da criança e do adolescente, compreendendo a Justiça, o Legislativo, o Executivo e 

Conselhos transversais (Direitos Humanos e Direitos da Criança e do Adolescente), 

Conselho Tutelar e conselhos das políticas setoriais (Educação, Saúde, Assistência Social, 

entre outros); e, a interdisciplinaridade, na atenção direta e integral de gestores, equipes 

técnicas e educadores sociais no “chão” do sistema público de atendimento. 
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De modo geral, a gestão do sistema compartilhado entre as três instâncias da 

administração pública tem o seguinte desenho: à União cabe a normatização, 

cofinanciamento e apoio e a política está vinculada à Presidência da República, na 

Secretaria de Direitos Humanos; aos Estados a normatização, cofinanciamento, apoio e 

atendimento direto ao adolescente em medida de privação de liberdade (Medidas 

Socioeducativas de Internação, Semiliberdade e Internação Provisória) e a política está 

vinculada às pastas de Justiça e Cidadania, Assistência Social, Educação e outras; e, aos 

Municípios, a normatização, cofinanciamento e apoio às organizações da sociedade civil, o 

atendimento direto ao adolescente em medida de restrição de liberdade (Medidas 

Socioeducativas de Prestação de Serviços à Comunidade e Liberdade Assistida) e a política 

vincula-se à Assistência Social por meio dos Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social (CREAS). 

Numa síntese, podemos considerar no recorte do tema objeto da presente reflexão 

que política socioeducativa é a que se que se refere ao adolescente entre 12 a 18 anos 

incompletos e a quem se atribui a autoria de ato infracional, após devido processo legal e, 

por ato infracional, a conduta descrita como crime ou contravenção penal (BRASIL, ECA, 

1990). As medidas tem caráter restritivo de liberdade - Prestação de Serviços à Comunidade 

(PSC) e Liberdade Assistida (LA) - e privativo de liberdade - Semiliberdade (SL) e 

Internação (I) - além de outras, de acordo com o ECA. Na aplicação de uma medida 

socioeducativa é preciso considerar a capacidade do adolescente em cumpri-la, levando-se 

em conta o princípio da dignidade humana e o respeito à condição peculiar do adolescente 

como pessoa em desenvolvimento, a brevidade de tempo para o cumprimento da medida, a 

natureza dos regimes de atendimento, o caráter de responsabilização e de não punição do 

envolvido nos espaços dos programas socioeducativos (BRASIL, ECA, 1990).  

Os diferentes e complexos contextos – compreensão do fenômeno, julgamento do 

fato, aplicação de decisão legal, encaminhamento do envolvido ao sistema de atendimento, 

concepção e política de direitos humanos, elaboração e execução de planos decenais de 

gestão da política socioeducativa, projetos políticos-pedagógicos, planos individuais de 

atendimento, avaliação e monitoramento das ações, articulação em rede interinstitucional e 

intersetorial – indicam, pois, o constante aprofundamento de diferentes bases teóricas e 

técnicas no manejo do conhecimento e técnicas científicas na atenção do adolescente em 

conflito com a lei. 

O debate sobre a constituição de uma política socioeducativa no Brasil vem-
se intensificando a partir da adoção da doutrina da proteção integral no 
conjunto da legislação referente aos direitos da criança e do adolescente dos 
anos 1980

1
 e vários são os autores e pesquisadores que lidam com a 

                                                 
1
 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente de 

1990, Resolução nº 119 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre 
parâmetros pedagógicos e arquitetônicos do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo de 
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questão da adolescência e conflitualidade Cada um, pela singularidade na 
compreensão do tema-problema e filiação a um determinado campo de 
estudo, tem buscado também contribuir para a composição de um campo 
socioeducativo, uns mais ligados à teoria e, outros, de modo mais propositivo, 
numa aproximação da teoria à prática (PEREIRA, ZAMORA, ALAPANIAN, 
2014, p. 100). 

 
 

1. Objetivo 

O estudo pretende, de um lado, compartilhar com outros pesquisadores “numa 

tessitura em rede” o debate sobre os elementos constitutivos da gestão pública 

socioeducativa, numa (re) significação entre passado, presente e futuro em que 

aproximações e distanciamentos possibilitem um novo olhar e trato ao adolescente em 

conflito com a lei, sob a “gramática” dos direitos humanos e, de outro, contribuir para a 

constituição de um campo investigativo, o socioeducativo.  

 

2. Justificativa 

Segundo Carrano (2002), “a maneira mais simplista de uma sociedade definir o que 

é um jovem [e adolescente] é estabelecer critérios para situá-lo numa determinada faixa de 

idade”; contudo, “as idades não possuem caráter universal” e a própria noção de “infância, 

juventude e vida adulta é resultante da história e varia segundo as formações humanas”. 

Nesse sentido, as políticas públicas de atenção a esse grupo deveriam partir do 

reconhecimento da existência de “muitas adolescências” o que permitiria uma melhor 

caracterização dos “diferentes âmbitos das experiências, suas amplitudes, limitações e 

desafios socioculturais que se apresentam para a definição das políticas sociais” (apud 

PEREIRA, 2004, p. 25-26).  

Cabe dizer que os conceitos de adolescência e juventude e o limite entre as idades 

são variáveis entre países; contudo parte considerável deles segue os referenciais dos 

tratados internacionais instituídos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em relação 

aos seus países-membros. No caso da idade mínima de responsabilização penal de 

adolescentes, tais documentos apresentam as seguintes definições: jovem, “é toda a criança 

ou adolescente que, de acordo com o sistema jurídico respectivo, pode responder por uma 

infração de forma diferente do adulto” (ONU, Regras de Beijing, 1985) e, entende-se por 

jovem, “uma pessoa de idade inferir a 18 anos” (ONU, Regras Mínimas das Nações Unidas 

para a proteção dos Jovens Privados de Liberdade, 1990). 

As diversas ideias e/ou concepções construídas sobre a adolescência em torno de 

limitações e desafios socioculturais e econômicos e mesmo das diferentes faixas etárias tem 

                                                                                                                                                         
2006 e da Lei Federal 12.594 que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo de 
2012). 
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dificultado o foco, abrangência e cobertura na definição das políticas sociais2. Spósito 

(1997), em seus estudos sobre juventude e educação, recortando a produção da pós-

graduação (dissertações e teses) e o período de 1980-1995, mostra que “o Brasil 

compartilha com o conjunto dos países latino-americanos os dilemas das grandes 

desigualdades sociais e de uma tênue e instável experiência democrática” que incidem em 

não usufruto ou garantia real de políticas públicas que asseguram direitos básicos 

contemplados pela modernidade (apud PEREIRA, 2004, p. 25).  

Uma outra orientação para o estudo sobre adolescência pode ser ancorada em 

Melucci (1997) ao considerar a “noção de tempo”, no âmbito da cultura e da ação juvenil, a 

partir das dimensões “conflito e movimento social” presentes nas sociedades complexas, 

uma vez que “a adolescência é a idade na vida em que começa a enfrentar o tempo como 

uma dimensão significativa e contraditória da identidade (...) ideia elementar e suficiente 

para ilustrar o entrelaçamento de planos temporais e a importância da dimensão do tempo 

nessa fase da vida (MELUCCI, 1997, p. 5).  

Afinal, quem são os adolescentes em conflito com a lei que cumprem medidas 

socioeducativas no Brasil? O Censo do IBGE de 2010 apontou a existência de 190 milhões 

de brasileiros e, desse total, 29 milhões são de crianças com até nove anos e 

aproximadamente 45 milhões de 10 a 19 anos, ou seja, a população entre 0 e 19 anos 

chegou perto de 63 milhões de crianças e jovens (BRASIL, IBGE Censo, 2010). E, sobre a 

participação de adolescentes na prática de ato infracional, menos de 10% deles (09,9%) 

encontravam-se em privação de liberdade no sistema nacional de atendimento 

socioeducativo (BRASIL, SDH-PR, 2012).   

Um dos indicadores que chama nossa atenção quando se trata da população jovem 

segundo Waiselfisz (2004), é a proporção de adolescentes mortos por homicídios que tem 

sido muito superior à da população não jovem: a morte por causas externas (acidentes de 

trânsito, homicídios e suicídios) na população jovem era de 62% e, destas 39,9% referiam-

se a homicídios praticados contra essa população e, em relação à população não jovem, a 

taxa de óbitos era de 9,8%, e destes os homicídios representavam apenas 3,3% (apud 

SDH-PR / CONANDA, 2006). 

Os dados sobre o sistema nacional de atendimento socioeducativo sistematizados 

pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH-PR) indicavam que 

no ano-base 2011, um total de 107.617 adolescentes com alguma medida judicial aplicada, 

                                                 
2
 No Brasil, há diferentes distinções na legislação sobre idade mínima: adolescente é a pessoa na faixa etária de 

12 a 18 anos; a idade mínima de responsabilização penal dá-se aos 18 anos incompletos; para determinados 
atos da vida civil, as idades também variam muito, como por exemplo, o voto não obrigatório aos 16 anos e, para 
ser votado a cargo eletivo público, somente após os 18 anos, com diferenciação para os cargos deputado, 
governador, senador, presidente; para portar carteira de habilitação aos 18 anos e para a entrada no mercado de 
trabalho (regular e formal) aos 16 anos de idade.  
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sendo 19.595 em privação de liberdade e 88.022 em restrição de liberdade e, desses, 

86,91% do sexo masculino e 13,09% feminino (BRASIL, SDH-PR, 2012)3. E, no sistema 

privativo de liberdade os adolescentes encontravam-se distribuídos espacialmente em 

aproximadamente 448 unidades, em todo o território brasileiro em condições físicas e 

estruturais muito aquém dos parâmetros definidos pela Resolução nº 119/2006 do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). 

É importante destacar que a natureza jurídica das medidas socioeducativas 

apresentam três dimensões: uma sancionatória e restritiva de direitos; outra de 

responsabilização como apropriação ou compreensão sobre o ato praticado, seu significado 

pessoal e social e, a terceira, a garantia dos direitos sociais pela condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento e sujeito de direitos (BRASIL, ECA, 1990). E, na aplicação de 

uma delas, o sistema de justiça deve considerar a capacidade do autor em cumpri-la, o 

respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, a brevidade de tempo para 

o cumprimento da medida, a natureza dos regimes de atendimento, o caráter socioeducativo 

dos programas e/ou serviços de atendimentos, dentre outros. 

 

3. Método empregado 

Cabe destacar que a pesquisa no campo socioeducativo, no geral, tem privilegiado o 

enfoque sobre os modos e as formas de como se dá a inserção desse grupo etário em 

práticas delituosas; sobre o papel das instituições de atendimento e da justiça na aplicação 

e execução das medidas socioeducativas; nas metodologias de intervenção e práticas 

socioeducativas; sobre a violação de direitos presentes no interior do sistema de 

atendimento, as recorrentes fugas e rebeliões dos internos no sistema privativo de 

liberdade. Contudo, ainda são incipientes, as que tratam da visão macro da política 

socioeducativa e a incidência sobre a articulação entre os diferentes sistemas das políticas 

setoriais e política socioeducativa.  

E, nesse sentido, as pesquisas que vimos desenvolvendo na área da gestão da 

política socioeducativa tem adotado uma diversidade de abordagens, desde as qualitativas, 

quantitativas, exploratórias às documentais, bibliográficas e experimentais. No caso do 

estudo em tela, a opção metodológica foi a da pesquisa exploratória considerando ainda o 

insuficiente debate sobre o significado e a dimensão da política socioeducativa ao 

adolescente em conflito com a lei e os elementos constitutivos dessa gestão pública 

compartilhada entre os três âmbitos da administração pública, a articulação público-privado 

                                                 
3
 Nesses dados não figura a aplicação das medidas socioeducativas de Advertência e de Obrigação de Reparar 

o Dano de iniciativa e finalização da justiça da infância e da juventude e, por isso mesmo, não comporta a 
organização de programas de atendimento pelo poder executivo. 
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na garantia de programas e/ou serviços socioeducativos, a relação democrática e 

participava em diferentes espaços de formulação, acompanhamento e controle da política.    

 
4. Resultados 

Uma importante dimensão diz respeito ao modelo histórico adotado no Brasil no 

campo da gestão das políticas sociais. Inscritas como dever do Estado somente em meados 

da década de 1950, o processo de implementação das políticas sociais setoriais (saúde, 

educação, assistência social, trabalho, dentre outras) foi pautado pela falta de articulação e 

complementaridade entre as instâncias federativas que compõem a República: União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. Apesar de o país adotar o formato republicano e 

federativo desde 1889, a autonomia entre o governo federal e os governos estaduais 

faziam-nos caminhar de forma desarticulada, resultando muitas vezes em superposição de 

iniciativas, dispersão de recursos orçamentários, incompletude na cobertura de atenção às 

demandas sociais e, mais ainda, submetendo os municípios à suposta dependência da 

mediação estadual no alcance de recursos e apoio técnico, orçamentário e administrativo.  

A ruptura deste processo começa nos dispositivos da atual Constituição Federal 

(1988), na qual os municípios são reconhecidos como entes federados e, pela primeira vez, 

ganham autonomia: a partir deste momento, começa a transição de um modelo de 

federalismo centralizado para um modelo de federalismo cooperativo, baseado na 

passagem de um estado ditatorial para a redemocratização da base da sociedade, no qual 

os entes federados devem repartir atribuições, distribuir competências e responsabilidades. 

Todavia, cabe lembrar que o federalismo é um “(...) modelo sempre cambiante de relações 

intergovernamentais, sujeito a tensões e rupturas (...)”, segundo MONTEIRO NETO (2013, 

p. 12). Explica-se pelo fato da autonomia de cada ente federado conviver com a 

necessidade da interdependência, na busca da mencionada complementaridade. 

Por outro lado, inicia-se o processo de descentralização das políticas sociais, 

baseado na diretriz da gestão participativa e popular. Deve-se dar destaque à ampla reforma 

político-institucional trazida pela descentralização fiscal da atual Constituição, que provoca a 

transferência de recursos aos estados e municípios, somado ao poder de taxação a eles 

conferido. Todavia, não ocorreu um processo pactuado de redefinição de funções na área 

social lato sensu, dotado de capacidade de estabelecer minimamente um conjunto de 

atribuições desempenhadas pelas unidades de governo Consequentemente, o processo de 

descentralização das políticas públicas sociais ocorre de forma heterogênea apresentando 

variações no grau de descentralização tanto entre as políticas setoriais quanto na 

distribuição territorial deste processo, por dentro de cada política social (ARRETCHE, 2000).  

O modo como este amplo processo de descentralização vem ocorrendo coloca em 

xeque o formato histórico verticalizado de configuração das políticas sociais brasileiras, isto 
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é, a excessiva setorização: cada qual se estruturou de forma assincrônica a uma 

articulação, quer seja entre os entes federados, quer seja entre as políticas públicas, para o 

alcance da efetiva intersetorialidade nas respostas complexas da questão social brasileira. 

Desta forma, a perspectiva de superar esses modelos ineficazes de gestão das 

políticas sociais se soma à busca de uma nova estratégia, que de conta de responder a dois 

importantes desafios: a urgência de se buscar a unidade de ofertas, embasada por padrões 

comuns de cada política pública para todo o território nacional e acoplar a este sentido de 

unidade a diversidade territorial, que é a grande marca da extensão continental do país. 

Trata-se das múltiplas expressões da diversidade: geográfica, cultural, étnica, etária, 

populacional, socioeconômica, dentre outras. 

O resultado tem sido a implantação da gestão sistêmica como modelo técnico-

político, ou seja, a construção de sistemas nacionais de caráter unificado, estruturados a 

partir da gestão compartilhada entre a União, estados e municípios. A título de exemplo, o 

Sistema Único de Saúde (SUS) foi o precursor e inspirador na adoção do modelo sistêmico 

para a gestão de outras políticas sociais, tal qual o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), Sistema 

Nacional de Segurança Pública (SNSP). Por sua vez, o Sistema de Garantia de Direitos da 

Criança e do Adolescente (SGDCA) e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE) caracterizam-se como sistemas transversais, isto é, requisitam para sua 

organicidade a concorrência de outros sistemas– setoriais e institucionais. Portanto, são 

dotados de caráter intersistêmico, pelas relações intersetoriais e interinstitucionais 

necessárias para sua configuração.  

O SINASE representa, por sua vez, uma luta histórica de se alcançar um padrão 

comum e de qualidade nas ofertas dos programas, serviços, projetos que compõem a 

Política Socioeducativa ao adolescente em conflito com a lei, assentado nos princípios e 

gramática dos direitos humanos ao sujeito da Política: adolescentes e família. O alcance 

deste novo desenho recente, em construção há 8 anos, é pressionado por forte legado 

histórico que, de um lado, concentrou a execução de medidas socioeducativas na esfera 

estadual, centralizadas nas capitais e nas grandes cidades; por outro lado, a ênfase na 

recorrência à medida socioeducativa de internação ainda é um ponto frágil na consolidação 

de uma política socioeducativa que priorize a execução de medidas socioeducativas em 

meio aberto, compatíveis ao direito à convivência familiar e comunitária e à 

excepcionalidade da aplicação da restrição de liberdade, conforme preconizado no ECA e 

demais marcos legais e normativos. 

No curso da consolidação do SINASE, fica definido que a responsabilidade pela 

gestão e execução das medidas socioeducativas em meio aberto (restritivas de liberdade) é 

da municipalidade, com a possibilidade de parcerias com organizações da sociedade civil 
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resultarem em uma relação público-privado atenta aos preceitos, princípios e diretrizes que 

priorizem a atenção integral ao adolescente e o superior interesse em sua dignidade 

humana. A gestão e execução das medidas privativas de liberdade competem à esfera 

estadual e pode-se dizer que o estágio atual dos sistemas socioeducativos estaduais e 

municipais exigem acompanhamento, avaliação e reorganização permanentes, tendo em 

vista a complexidade e dinâmica histórica do fenômeno adolescente autor de ato infracional. 

O diálogo federativo ainda se mantém como ponto a ser aprimorado, considerando 

que a incompletude institucional própria da gestão da política de direitos à criança e ao 

adolescente brasileiros, como um todo, merece destaque na busca da complementaridade 

que os entes federados devem prover e propiciar à Política Socioeducativa. É possível a 

melhoria da condição de funcionamento das unidades de internação em muitos estados 

brasileiros; é possível o aprimoramento e amadurecimento na gestão da municipalização 

das medidas em meio aberto. 

A leitura atenta do ordenamento jurídico e institucional, num espaço-tempo 

determinado, a partir dos anos 1988 e, no Brasil, dos elementos constitutivos de uma 

política pública (princípios, diretrizes, competências, atribuições, objetivos, metas, 

financiamento, público destinatário) e de seu planejamento (planos decenais das políticas e 

operacionalização dos programas, serviços e projetos, monitoramento e avaliação) nos dão 

pistas dessa possibilidade.  

 

5. Considerações finais 

É preciso destacar que na leitura de um paradigma a outro (da situação irregular 

para a proteção integral) podemos dizer que avanços são observados no olhar e trato à 

infância e adolescência bem como no modelo de gestão da política de direitos. A própria 

ideia de constituição da política de direitos enquanto um Sistema de Garantia de Direitos da 

Criança e do Adolescente (SGDCA) na busca pela efetividade dos direitos humanos 

representa, sem dúvida, uma referência incontestável.  

A possibilidade trazida pela concepção de sistema possibilita uma articulação em 

rede (intersetorial e interinstitucional e, práticas interdisciplinares) dos profissionais e 

instituições envolvidos com a garantia de direitos e, consequentemente, da efetivação de 

políticas públicas. A criação de Conselhos Tutelares (modelo não existente na história do 

atendimento) em 98% dos municípios e de Conselhos dos Direitos em 91% das cidades 

brasileiras indica parte desse avanço bem como a criação de Varas Especializadas (Poder 

Judiciário), Núcleos Especializados (Ministério Público) e Defensoria Pública, também com 

especialização na área da infância e juventude. Contudo, considerando a base territorial 

brasileira, tais instituições ainda têm cobertura e qualidade insuficientes para promover a 

proteção, promoção e defesa dos direitos bem como a avaliação do próprio sistema.  
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Outro avanço são as realizações das conferências dos direitos da criança e do 

adolescente em âmbitos municipal, estadual, nacional e se encontram em sua 10ª. edição, 

com caráter deliberativo e, a partir de 2007, com a participação de representantes dos 

adolescentes, com direito a voz e voto. Mesmo assim, a realidade dos adolescentes em 

conflito com a lei apresentada na presente reflexão, indica a necessidade de atenção do 

Estado brasileiro para com sua adolescência e juventude no sentido do investimento nas 

estruturas do SGDCA consoante às prerrogativas para a implementação da política de 

direitos humanos adotadas na legislação brasileira.  

A permanência de indicadores de desigualdade entre as “infâncias” e “juventudes” 

brasileiras na trajetória da garantia das políticas públicas mostra a distância entre os direitos 

proclamados e a realidade vivida e, isso incide, sobremodo, ao adolescente em conflito com 

a lei. As duas décadas de vigência de uma plataforma de direitos humanos ainda encontra-

se em processo de reordenação de suas instituições no sentido do alcance de suas 

diretrizes - descentralização, regionalização e municipalização - da política socioeducativa 

enquanto um sistema público que “tem interfaces com diferentes sistemas e políticas e exige 

atuação diferenciada que coadune responsabilização (com a necessária limitação de direitos 

determinada por lei e aplicada por sentença) e satisfação de direitos” (BRASIL: CONANDA / 

SINASE, 2066, p. 23), ratificados na Lei Federal nº 12.594/2012:  

 Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e 
critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, 
incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e 
municipais, bem como todos os planos, políticas e programas 
específicos de atendimento ao adolescente em conflito com a lei 
BRASIL, SINASE, parágrafo 1º, do art. 1º, 2012). 

 

Tendo em vista o debate exposto podemos afiançar que, na atenção ao adolescente 

a quem se atribua a autoria de ato infracional, com aplicação de medida socioeducativa e, 

por extensão, a existência de um subsistema organizado - Sistema Nacional e Atendimento 

Socioeducativo (SINASE) - no interior de um sistema mais amplo, o Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA), as bases constitutivas de uma política 

pública socioeducativa, estão dadas. Para tanto, é importante a compreensão sobre o papel 

regulador do Estado quando se trata de políticas públicas, segundo CUNHA e CUNHA 

(2002): 

 

O Estado toma para si a responsabilidade pela formulação e execução das políticas 
econômica e social muito recente diante da intensificação da questão social, após a 
crise econômica de 1929, e o desenvolvimento do capitalismo monopolista 
determinaram novas relações entre capital e trabalho e entre estes e o Estado, 
fazendo com que as elites econômicas admitissem os limites do mercado como 
regulador natural e resgatassem o papel do Estado como mediador civilizador, ou 
seja, com poderes políticos de interferência nas relações sociais. Nesse sentido 
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pode-se entender a política social como estratégia de intervenção e regulação do 
Estado no que diz respeito à questão social (p. 11) 
 

 
A presente reflexão mostra que há lacunas na produção do conhecimento sobre a 

gestão da política socioeducativa que implica numa articulação de pesquisadores do campo 

socioeducativo para conhecer, aprofundar, produzir estudos e promover troca de 

experiências sobre a política de direitos humanos ao adolescente em conflito com a lei. 

Pode-se dizer que tais lacunas na produção do conhecimento propiciam debates e 

movimentações difusas, com interesses político-partidários diversos que transcendem a 

fronteira da doutrina da proteção integral, fato que, por hipóstese, alimenta, de tempos em 

tempos, o clamor pela redução da idade penal, por setores do Poder Legislativo, Executivo, 

desinteressados no aperfeiçoamento desta Política Socioeducativa, traçada e delineada. Tal 

clamor alimenta, de forma reativa, grande parte da opinião pública que, desprovida de 

melhores informações, adere e adentra o vácuo da manipulação de dados e informações, 

vulneráveis pela ausência de um Sistema Nacional de Informações, articulado entre os 

entes federados, que publicize os resultados alcançados pela construção do SINASE. 
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