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Resumo: Este estudo se debruça sobre o aparato legal que se constituiu no Brasil a partir da 
Segunda República no que diz respeito ao controle e às formas de atendimento ao adolescente 
envolvido com ato infracional. Terá como foco específico desvelar as mudanças e 
continuidades presente em cada legislação, buscando entender como foram incorporadas para 
conter a criminalidade juvenli ao longo da história. Veremos que nas três legislações, Código 
Mello Mattos (1927), Código de Menores (1979) e Estatuto da Criança e Adolescente (1979) 
tenta-se de conjugar justiça, educação e assistência social. 

Palavras-chave: Adolescente, ato infracional, medida socioeducativa, educação.  

Abstract: This study focuses on the legal apparatus which was the Brazil since the Second 
Republic with regard to the control and forms of assistance to adolescents involved with 
offense. Will in particular focus unveil the changes and continuities present in every law, 
seeking to understand how they were built to contain the juvenli crime throughout history. We 
will see that the three laws, Mello Mattos Code (1927), Code of Minors (1979) and the Child and 
Adolescent (1979) tries to to combine education, and social assistance. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo da história da formação da sociedade brasileira vem se 

experimentando diversas formas de conter a criminalidade juvenil, temos registro que desde o 

Império esta foi uma preocupação. No entanto, neste estudo faremos um recorte histórico a 

partir de 1927. Nossa análise compreende, assim, os três marcos legais que delimitaram a 

forma de atendimento ao adolescente envolvido com a prática de ato infracional, e as medidas 

socioeducativas cabíveis em cada época: Código de Mello Mattos (1927), Código de Menores 

(1979) e Estatuto da Criança e Adolescente (1990). 

Apesar do relativo distanciamento temporal entre as legislações e das muitas 

modificações terminológicas, de acordo com Souza (2013, p.15) algumas visões sociais que 

perpassam o ordenamento jurídico ainda se mantém. 

Desde o início do século XX os discursos que identificavam e que ainda identificam os 
pobres à marginalidade, levando-os à violência e a resistência ao mundo do trabalho 
cruzam, invariavelmente, com os discursos da caridade e da filantropia. Essas práticas de 
assistência social e educação aos desvalidos apontam essencialmente para a conduta que, 
moralmente, leva ao caminho do trabalho como solução da “questão social” – expressão 
que tornou-se comum no discurso assistencial a partir do século XX. Assim, gradualmente, 
foi se reconhecendo a existência da questão social como algo inerente ao não trabalho, 
fazendo surgir na década de 20 a filantropia e assistências científicas. Essa situação era 
vista nos meios jurídico e psiquiátrico – apelando-se para estudos realizados nos campos 
sociológico e antropológico – com manifestações do sociopatas ou dos demi-fu – como 
resultado de pessoas originadas de mães prostitutas e de lares desfeitos que, por essa 
razão, consideravam-se incuráveis. (SOUZA, 2013, p.19) 
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Partimos da premissa que o processo de constituição da nação brasileira é 

carregada de características e fatores que, ao longo do tempo, agravaram a discriminação 

social e racial.  Associado a este fato, temos também a formação da sociedade capitalista 

classista com favorecimento de uma elite que intensificou a discrepância econômica e a vala 

entre burguesia e proletariado, que é revelada principalmente no limitado acesso da classe 

trabalhadora aos bens socialmente produzidos, que são confiscados pela classe dominante. 

Neste contexto o ato infracional é compreendido como uma expressão constitutiva à própria 

tessitura social. 

2. O ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA NO BRASIL DE ACORDO COM OS MARCOS LEGAIS 

2.1. Lei n.º 17.943-A – de 12 de outubro de 1927: Lei de Assistência e Proteção a 
Menores e Mulheres  Código de Menores Mello Mattos1 

O processo de industrialização e o milagre econômico evidenciaram situações 

de desigualdade social dividindo opiniões e, enquanto para uns a situação econômica gerava a 

pobreza e desta decorria o aumento da “delinquência”, outros defendiam que o milagre 

econômico amenizava a “delinquência”. Para Passsetti (1985), em ambos os extremos a 

pobreza e a “delinquência” assumiam uma centralidade e exigiam a presença do Estado, mais 

em forma de vigilância policialesca do que de proteção. Neste contexto a aprovação do Código 

de Menores de 1927 significou o controle social da pobreza através do judiciário. Costa (2012, 

p.120) define o controle social como ações para além do sistema prisional, que traça uma clara 

cisão que divide e classifica as pessoas “em vários graus entre piores e melhores”. Esta 

separação se estente para outras dimensões, inclusive na segregação espacial na ocupação 

dos espaços urbanos. A autora faz referência a Foucault para indicar que esta apartação e 

disciplinamento são caracteristicas do Estado Moderno no qual “a penalidade perpétua que 

atravessa todos os pontos e controla todos os instantes das instituições disciplinares compara, 

diferencia, hierarquiza, homogeneíza, exclui. Em uma palavra, ela normatiza” (FOULCAULT, 

2003, p. 168 apud COSTA, 2012, p. 120). Sob esta nuance, a lei ora apresentada tem como 

uma de suas principais marcas a divisão entre “crianças e adolescentes” e “menores”, os 

primeiros são os considerados “melhores”, pois advéns de famílias que respeitam os princípios 

morais e possuem posses, enquanto que o outro grupo, dos “piores” são os filhos e filhas dos 

pobres, moralmente incapazes de cuidar de sua prole.  

Como fator fundamental a condicionar esta dicotomia está a inserção social das famílias na 
estrutura econômica; o que faz de um menor, e do outro, adolescente é a classe social a 
que pertencem e o que os diferencia é a maneira como é vivida a sua infância e a 
adolescência (FERNANDES, 1985, p. 26). 

                                                 
1
 A abordagem ficará restrita aos os capítulos que tratam “Das medidas aplicáveis aos menores abandonados” 

(Cap.VI – art. 55º a 67º); “Dos Menores Delinquentes” (Cap. VII – art. 68º a 91º);  “Da liberdade vigiada” (Cap. VII – 
art. 92º a 100º), considerando que nestes trechos estão expressos as formas punitivas ,educativas e assistenciais 
utilizadas para lidar com a situação da criminalidade neste período histórico.   
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Este ordenamento jurídico definiu formas de lidar e punir aquilo que se 

considerava transgressão aos valores morais da sociedade. A solução proposta é o 

desenvolvimento de ações voltadas à correção do comportamento individual, prevendo que se 

as condutas inadequadas não fossem corrigidas a tempo, poderiam culminar em reações 

violentas e ofensivas à ordem social imposta.  Para possibilitar o alcance deste objetivo os 

„menores‟ deixam de ser internados em unidades penais e passam a ser encaminhados para 

as instituições, neste código denominas por casas de educação e escola de preservação, que 

tinha como objetivo a „educação‟ corretiva. Segundo os estudos de Foucault (2000), estes 

locais serviam para o controle da vida coletiva, através do disciplinamento individual, 

transformando pessoas contestadoras em corpos dóceis, e consequentemente interferindo na 

relação sujeito e sociedade.  

Tanto no conceito de „menor‟, quanto na forma como os serviços relacionados 

à política de educação eram ofertados: para a infância rica o acesso à escolas se destinava a 

oportunizar possibilidades de adquirir novos conhecimentos e mais adiante poder assumir 

cargos e funções públicas, em contrapartida para a infância pobre a educação tinha por 

finalidade conter os possíveis comportamentos rebeldes e despertar o interesse pelo trabalho, 

sendo as instituições totais encarregadas de cumprir esta tarefa. (Varela e Alvarez-Uria,1992). 

Através deste isolamento o Estado visava proteger seus “menores” da perversão, prepará-los 

para o trabalho, ao passo que também poupava a sociedade das atrocidades que estes 

poderiam cometer. 

Como se observa, a intervenção sob as situações consideradas irregulares foi 

alicerçada sob o tripé das políticas de educação, assistencia social e a justiciária, e se 

concretizou na ambiguidade entre o discurso assistencial-educativo e a efetivação da justiça 

punitiva. Para Varela e Alvarez-Uria (1992) a educação ao longo de sua constituição histórica 

tem representado uma forma de controle, na qual a aprendizagem de certos conteúdos e 

valores transmitidos pela escola contribui para escamotear os conflitos inerentes a uma 

sociedade classista.  

Deste modo, a educação era entendida como uma forma de reparar um mal 

social ou até mesmo hereditário. De acordo com Saviani (2008, p.4), tal pressuposto se ancora 

na teoria educacional2 que “entende a educação como um instrumento de equalização social, 

portanto de superação da marginalidade.” Desta forma tem-se a compreensão que a sociedade 

é harmônica, e que os esforços individuais são suficientes para integração social. Sobre a 

compreensão da marginalidade e a violência, não faz relação com o contexto histórico, social, 

econômico e cultural definindo-a, como: 

                                                 
2
 Sobre as teorias educacionais consultar  SAVIANI, Demerval. Escola e Democracia. 2008. 
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Um fenômeno acidental que afeta individualmente um número maior ou menor de seus 
membros, o que, no entanto, constitui um desvio, uma distorção que não só pode como 
deve ser corrigida. A educação emerge aí como um instrumento de correção dessas 
distorções. Constitui, pois, uma força homogeneizadora que tem por função reforçar os 
laços sociais, promover a coesão e garantir a integração de todos os indivíduos no corpo 
social. Sua função coincide, no limite, com a superação do fenômeno da marginalidade. 
Enquanto esta ainda existir, devem se intensificar os esforços educativos; quando for 
superada, cumpre manter os serviços educativos num nível pelo menos suficiente para 
impedir o reaparecimento do problema da marginalidade. (SAVIANI, 2008, p.4) 

 

Na mesma trilha, a política de assistencia social, segundo Löuic Wacquant 

(2007) num contexto de Estado Penal, torna-se um instrumento de controle e vigilância dos 

pobres, afirma que o sistema penal e as ações assistenciais possuem uma relação simbiótica 

com vistas à “regulação da miséria”. E continua a sua análise afirmando que a segregação dos 

espaços urbanos revela uma forma de prisão social, que em algum momento poderá ser 

substituída pelo regime prisional judicial, destinada à “classe perigosa”. 

Em suma, a política de atendimento ao adolescente envolvido com ato 

infracional no Brasil iniciou sendo formulada sob uma lógica punitiva, disfarçada de caráter 

assistencial-educativo. Esta lei trouxe algumas contribuições importantes para o campo das 

medidas socioeducativas, como definir a maioridade penal em 18 anos. O ordenamento jurídico 

brasileiro que inicialmente se sustentou a partir da influência do direito Romano, herdou o 

princípio de que os castigos para os mais novos deveriam se dar de forma mais branda. Isso se 

deu com algumas variações, de acordo com a época e a lei: por volta de 1830, no Código 

Penal do Império, a maioridade penal absoluta se dava aos 14 anos, alicerçado no modelo 

biopsicológico do dissernimento praticado para crianças e adolescentes entre 7 a 14 anos, ou 

seja, se fosse comprovado que o autor do ato infracional possuia dissernimento para 

diferenciar o “certo” do “errado”, tornar-se-ia imputável. Isso sofreu alteração com o Decreto 

847/1890, quando no início da Primeira República, sob fote influência da Igreja Católica, a 

imputabilidade penal passou para a faixa de 9 a 14 anos de idade, sob o mesmo preceito 

biopsicológico, cabendo ao juíz avaliar o dissernimento do autor do ato infracional para assim 

definir a pena a ser aplicada, e o caráter bipsicológico foi abandonado pela lei 4.242 de 1921, 

que cessou e proibiu os processos penais impetrados contra adolescentes menores de 14 

anos. Desde modo, definir a maioridade penal e prever medidas “socioeducativas” para 

adolescentes entre 14 e 18 anos constitui um avanço significativo no campo da proteção aos 

adolescentes. 

Neste Código também se admitia a Liberdade Vigiada (art. 100) como opção 

de responsabilização pelo ato praticado, ficando a cargo da família assistir e cuidar do “menor” 

se fosse constatado o envolvimento com os delitos.  No entanto, na prática não se tem registro 

que esta medida tenha sido efetivada3, considerando que a legislação se inclinava justamente 

                                                 
3
 Fato que pode estar associado a ausência de um serviço especializado e também por falta de profissionais para 

executar a medida. No entanto, aventa-se que quando era aplicada se destinava aos jovens mais abastados. 
Somente em 1971 foi criado o Serviço de Liberdade Assistida (SLA) 
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na punição daqueles oriundos de famílias empobrecidas julgadas sem condições materiais, 

morais e sociais para prover o cuidado de seus filhos. Também previa a possibilidade de 

reparar ou indenizar pelo dano causado, contudo, tais medidas não estavam ao alcance dos 

adolescentes pobres. O que credenciava a família a participar do cumprimento da medida 

socioeducativa do adolescente, era justamente os fatores que as impediam de o tê-los (as) sob 

seus cuidados. 

O Código de Menores de 1927 se propõe a intervir nas situações 

relacionadas ao adolescente e ao ato infracional, com vistas a responder socialmente ao 

problema da marginalidade e delinquência, instituindo uma política de bem-estar social, através 

da justiça, educação e assistencia social que associa ações repressivas a um discurso 

socioeducativo. Destacando que a definição das penas e das medidas de intervenção estava 

centralizada na figura do juíz, que não se restringia aos termos da lei, e, segundo Costa, 2012, 

p. 130, “tinha faculdades ilimitadas e onipotentes de disposição e intervenção sobre a família e 

a criança, com amplo poder discriminatório”. Isso prova que a mudança normativa não 

necessariamente representa uma mudança efetiva, principalmente para a população pobre. 

 

2.2  1979 – Lei Lei 6697/79 Código de Menores 

O Código de Menores de 1979, elaborado e aprovado em meio ao período 

militar, expressa claramente a intenção de punir os adolescentes, ainda denominados de 

“menores”. Alguns textos apontam que esta lei era um Código Penal para menores travestido 

de discurso tutelar, e a proposta de proteção ficava subsumida nas penas duras e punitivas. A 

lei segue pautada na doutrina da Situação Irregular, que traz em seu texto uma definição 

aprimorada e a regulamenta enquanto uma doutrina interventiva junto à “delinquência” e 

criminalidade prevalecia aspectos biopsicossocial, oriundos de uma perspectiva psiquiátrica, 

higienista de patologia social para subsidiar a definição de “situação irregular”, que atingia 

frontalmente as crianças e adolescentes pobres.  

 
Este último documento legal associou a “situação irregular” ao estado de patologia 
social ampla para justificar a necessidade de crianças e adolescentes permanecerem 

sob o “controle rígido de um conjunto de normas jurídicas”. O documento legal em 
questão adotou formas homogêneas de tratamento ao afirmar que abandonados, 
desvalidos materiais, carentes, vitimizados, perigosos morais, órfãos e autores de atos 
infracionais encontravam-se em situação irregular. O estudo em análise fortaleceu o 
poder o juiz, não mencionou os direitos juvenis e permitiu “que o menor em situação 
irregular” fosse processado sem direito  à defesa. Ou seja, identificou o adolescente não 
como pessoa, mas como alguém que devia ser tutelado. (LIMA, 2009, p.91-92) 

 
O tom e o teor do que prevaleceu no Código de Menores de 1979, foi o da 

invisibilidade do “menor”. Esses não adquiriam nenhuma relevância social e nenhum espaço de 

participação da vida coletiva. Segundo Passetti (1985), esta invisibilidade e subalternidade são 

percebidas, não somente na constituição das políticas de atendimento, como também nas 
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diversas formas de relações sociais, desde a ausência de participação nas decisões familiares, 

como também na relação de subordinação nas instituições escolares.  As proposições 

desenhadas nos termos legais e também nas praticas interventivas se declinavam mais em 

ocultar e distanciar da mira social crianças e adolescentes que não correspondiam aos padrões 

de cuidados e morais, do que de fato encarar ou resolver os problemas afetos. 

O controle social exercido por instituições estatais significa ter o bem-estar 
como ideologia que se fundamenta no espírito da neutralidade do Estado para 
decidir em torno das demandas a ele encaminhada (PASSETTI, 1985,p. 7) 
 

Esta afirmação de neutralidade não pode ser traduzida nas ações 

desenhadas pelo Estado, considerando que este possui intenções claras e tendenciosas no 

controle social da infância e adolescência pobre.  Esta legislação responde a um projeto de 

Estado e de sociedade amparada em princípios meritocráticos e individualistas, para Passetti 

(1985, p. 7) “a neutralidade sempre significa omissão em favor de quem detém o poder. 

Elemento da ideologia liberal, a neutralidade se apresenta como outra forma de 

consensualidade às relações de poder.” Às instituições eram incumbidas de proporcionar este 

ajuste, 

Prisões, internatos e educação profissionalizante passariam a construir uma 
espécie de solução-padrão para atacar a raiz geradora dos conflitos juvenis e 
fazer imperar a boa imagem de disciplina da sociedade e enquadrar os 
supostos desajustados. (LIMA, 2009, p. 112) 
 

A solução para os problemas relacionados à criminalidade juvenil continuava 

amparada na lógica da segregação social, em apartar do convívio social, familiar e comunitário 

aqueles que poderiam prejudicar a construção de uma sociedade ordeira. A “reintegração” 

social ainda era carregada de fortes vínculos com uma perspectiva educacional sedimentada 

na preparação para o trabalho, que, diferente do contexto social do Código Mello Mattos em 

que experimentava o apelo e a aposta na crescente industrialização, o Código de Menores de 

1979 já se apresentava num de alta concentração de renda, que provocava arrocho e 

achatamento salarial para as famílias populares. Esta discrepância econômica entre as classes 

sociais produzia “seus efeitos mais perversos” elevando os índices de pauperismo e violência, 

oportunizando o surgimento de instituições de caridade (SOUZA, 2013, p. 17). 

O aprisionamento ainda era a solução mais recorrente para lidar com as 

refrações que a acumulação capitalista apresentava para o momento, e era justificada pela 

perspectiva da “ressocialização”, através de ações pautadas nas proibições e castigos, e 

tratamentos uniformes centrados na rotina, que usava a disciplina e a norma como alicerce da 

suposta intenção de educar. E a privação de liberdade podia se dar sem qualquer limitação de 

tempo, quem determinava a duração era o juíz, que podia se valer de diversas manobras 

jurídicas para deixar as crianças e adolescentes pobres reclusas.  
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A proposta educativa e assistencial permanecia carregada de moralismo, e 

este era suprimento tanto para destituir as famílias dos cuidados para com as crianças e 

adolescentes, quanto para fundamentar as ações propostas pelas escolas de reformas e 

escolas de ofício. A proposta baseada no modelo de educação liberal que aponta esta como o 

caminho para a transformação pessoal e a mudança social, desconsidera os fatores exteriores 

e atribui apenas ao indivíduo a responsabilidade por sua condição social (CARLOS, 2012). 

As terminologias também sofreram alterações, e o termo “delinquente” foi 

substituido por “autor de ato infracional”, do mesmo jeito que para “menor abandonado” passou 

a se utilizar “menor em situação irregular”, enquanto que a “Liberdade Vigiada” passou a se 

chamar “liberdade assistida”. O termo “liberdade assistida” intencionava que com a mudança se 

passasse a entender que além da vigilância o Estado tinha por obrigação ajudar e assistir o/a 

“menor”. (LIMA, 2009) 

No campo das medidas socioeducativas, esta lei expande as possibilidades 

de cumprimentos, mas o recurso mais utilizado ainda é a privação de liberdade. As medidas 

aplicáveis estão previstas no art. 14º: 

I - advertência; II - entrega aos pais ou responsável, ou a pessoa idônea, mediante 
termo de responsabilidade; III - colocação em lar substituto; IV - imposição do 
regime de liberdade assistida; V - colocação em casa de semiliberdade; VI - 
internação em estabelecimento educacional, ocupacional, psicopedagógico, 
hospitalar, psiquiátrico ou outro adequado. (BRASIL, 1979) 

 

2.3 Lei 8069/90 Estatuto da Criança e Adolescente 

Depois de décadas de militarismo e muita pressão para retomada do regime 

democrático, os direitos sociais são aprovados legalmente e o Estado brasileiro, através da 

Constituição Federal, reconhece a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados 

como direitos sociais do cidadão e dever do Estado.  A Carta Magna aprovada no mesmo 

tempo em que acontecia a Convenção Internacional dos Direitos da Criança assegurou 

condição de prioridade absoluta às crianças e adolescentes, reconhecendo o status de sujeitos 

de direito, que devem ser alvo de proteção peculiar por parte da Família, Sociedade e Estado. 

Seu desdobramento legal foi a promulgação do Estatuto da Criança e adolescente, em 1990. 

Em termos jurídicos, terminológicos e doutrinários, o Estatuto da Criança e 

Adolescente, aprovado em 1990, traz contundentes inovações. Abandona a Doutrina da 

Situação Irregular, e passa a fincar seus princípios e diretrizes na Perspectiva da Proteção 

Integral, crianças e adolescentes saem da invisibilidade e passam à condição de sujeitos de 

direitos. As intervenções Estatais devem se configurar no sentido de garantir Políticas Públicas 

que ofereçam as famílias condições de exercer a proteção e cuidado. No mesmo sentido, a 
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condição de pobreza e preceitos morais, ao menos nos termos da lei, não se configuram 

motivos para que a família seja destituída do Poder Familiar4. 

Na tentativa de se construir uma política pública para crianças e 

adolescentes, que pudesse lidar com o desajuste social, sem imputar somente aos indivíduos a 

responsabilidade por esta situação, o Estatuto da Criança e Adolescente inaugurou conceitos e 

parâmetros normativos, assumindo juridicamente a Perspectiva da Proteção Integral. Em suma, 

significa uma mudança conceitual (muda o paradigma), metodológica (intenciona abandonar o 

traço correcional e repressivo), e de gestão (assume caráter de prioridade absoluta), para o 

entendimento e o enfrentamento das questões afetas a garantia e violação de direito da criança 

e adolescentes no Brasil.  

No que tange as medidas socioeducativas, é adotado o princípio da brevidade 

e da excepcionalidade, com novas possibilidades de cumprimento sugestionando que as 

medidas em meio aberto sejam privilegiadas em detrimento das medidas de restrição e 

privação de liberdade, e quando esta for aplicada que seja por menor tempo possível.  

Com a prerrogativa da Proteção Integral, a criminalidade passa a ser 

reconhecida como um problema relacionado com a ausência de políticas públicas, e para 

enfrentá-las o Estado se imcumbe de formular estratégias que colaborem com mudança das 

condições de vida em que as crianças e adolescentes estão submetidos. Deste modo, o que se 

considera irregular não é mais o comportamento individual, mas sim o ordenamento societário 

que expõe crianças e adolescentes a riscos, e por isso o foco das ações são, ou deveriam ser, 

as políticas públicas. O Estatuto da Criança e Adolescente define o ato infracional como 

conduta equivalente a crime ou contravenção penal, e elenca cinco possibilidades de 

cumprimento da medida socioeducativa, determinada pelo juiz de acordo com a gravidade do 

ato infracional: 

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, 1990) 

Além das medidas socioeducativas, o Estatuto também prevê a possibilidade 

de associar às sanções citadas, as medidas protetivas elencadas no artigo 101 – que presume 

atendimento e inclusão da família, criança e adolescente em programas oficiais, retorno 

escolar, atendimento na área da saúde, acolhimento institucional, inclusão em programas de 

acolhimento familiar ou família substituta.  

A sugestão de agregar sanções punitivas com medidas protetivas atribui ao 

novo aparato jurídico responsabilidade de tecer práticas diferenciadas para o atendimento 

destinado ao adolescente envolvido com ato infracional, de romper com ações punitivas, 

                                                 
4
 Este termo também foi alterado no ECA, nas legislações anteriores era denominado de Pátrio Poder. 
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individualistas, de cunho corretivo e focalizado no adolescente ou sua família. Este novo 

reordenamento imputado as Políticas Socias para efetivar a Doutrina da Proteção Integral, 

trouxe um novo desenho da execução das medidas socioeducativas, onde a Política de 

Assistência Social assume um papel de destaque, a partir da aprovação do Sistema Único de 

Assistência Social (2005) e, posteriormente, com a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais 

(2009) que atribuiu para os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (esfera 

municipal) o papel de executor das medidas socioeducativas em meio aberto. Já para as 

medidas de restrição de liberdade, internação e semi-liberdade, está previsto que fica a cargo 

da esfera estadual de governo, mas não tem uma definição exata em qual política, sofrendo 

variações de estado para estado. 

As propostas de intervenção estatal não tem conseguido fazer frente a estas 

demandas, mantendo-os na invisibilidade, ou em contraponto, ocupando um lugar 

estereotipado, condenatório e associado à violência (HERSCHMANN, 1997 apud SOUZA e 

SOUZA, 2010).   

Neste sentido, ações de cunho coercitivo são apresentadas numa roupagem 

que expressa proteção, com nuance de uma perspectiva do mérito, da correção de 

comportamento e na culpabilização do adolescente.  Situação pode ser ilustrada pelo retorno 

escolar obrigatório, enquanto medida protetiva. Atribui-se a escola o papel de proteger este 

adolescente, proferindo que através da sua inserção ou reinserção, este pode se apropriar de 

um rol de conhecimentos e com isso ter a oportunidade de gozar de uma vida com mais 

possibilidades de escolha, principalmente escolhas relacionada ao trabalho, o que na atual 

conjuntura no mínimo expressa ingenuidade.  Adolescentes atravessados por recorrentes 

manifestações, muito provavelmente não terão sua condição de vida modificada simplesmente 

pelo fato de frequentar o ambiente escolar.  

Outra questão, é que a educação para os adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa históricamente não se constituiu como uma prerrogativa de inclusão e 

tampouco de proteção. Houve uma mudança conceitual, talvez de nova intencionalidade com o 

ECA, mas isso não significou alteração da estrutura do sistema escolar, o que torna este 

objetivo incompatível com sua função. O que podemos imaginar é que a tentativa de inserir os 

adolescentes na rotina institucional escolar ainda está relacionada a intenção de corrigir o 

comportamento considerado inadequado, e mantendo-o ocupado por período quanto maior, já 

que o período em que ele se encontra sob a redoma de uma instituição educativa o restante da 

sociedade pode se tranquilizar. Para Costa (1989,p.50), esta seria uma maneira de regular os 

indivíduos adaptando-os à ordem por meio da extinção de condutas inaceitáveis socialmente. 

O autor vai além ao dizer que o papel atribuído à educação é o de moldar o homem desde os 

primeiros anos de vida, através da criação de bons hábitos. Talvez o contrassenso desta lei é a 
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tentativa de conciliar lógicas distintas e incompatíveis: a punição e a proteção. O que por si só 

não é nenhuma novidade na legislação brasileira que trata do tema.  

A modernização conceitual a respeito do referido tema, não foi e não é 

suficiente para tecer outra forma de compreensão do ato infracional, este ainda passa pela 

dualidade entre o entendimento e seu enfrentamento. Um discurso progressista que esbarra 

em práticas retrógradas para o controle do “comportamento inadequado” e que 

responsabilizam os adolescentes individualmente. Prova disso são as tentativas de redução da 

maioridade penal, mantida em 18 anos no Estatuto da Criança e Adolescente, sob o argumento 

de que a legislação atual deixa impunes os adolescentes e isso colabora com o aumento dos 

índices da violência.  

 

CONCLUSÃO 

As três leis que trouxemos para discussão neste estudo representam, em 

cada período, a forma como as intervenções junto às crianças e adolescentes eram/são 

desenhadas. Como objeto deste estudo, nos detemos na atenção dispensada aos/às 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. 

O que se pôde observar é que em cada mudança do aparato legal novas 

concepções foram incorporadas, sem necessariamente ter sido totalmente abandonado os 

preceitos anteriores.  

Uma das questões atuais que envolve muita polêmica e discussão, é a 

sugestão de redução da maioridade penal, que nas três legislações fazem o mesmo recorte de 

idade, desde o Código Mello Mattos definida em 18 anos. A proposta de reduzir para 16 anos 

representa o resquício de uma postura altamente punitiva para com os adolescentes, que até a 

aprovação do ECA recebiam tratamento repressor com predominância das medidas de 

privação de liberdade.  O clamor pela redução da maioridade penal ganhou maior repercussão 

depois que o ECA foi promulgado e que propôs o abandono da Doutrina da Situação Irregular, 

passando a adotar a Doutrina da Proteção Integral. A proposta inaugurada na lei mais recente 

traça caminhos de intervenção com o foco na prevenção e na ampliação de direitos que 

possam garantir acesso às Políticas Públicas, e sobre as medidas socioeducativas prioriza as 

medidas em meio aberto, e limita em no máximo 3 anos o tempo da medida de privação de 

liberdade. Esta mudança faz com que alguns entendam a lei como extremamente protecionista 

e que deixa os adolescentes impunes, e talvez por isso a rejeição a esta proposta e o pedido 

por medidas mais drásticas.  

Na prática, o que se registra é que estas mudanças de fato ainda não 

alcançaram os adolescentes, ainda temos um grande número dos jovens que cumprem 

medidas socioeducativas em sistemas de privação de liberdade, e estas unidades de 
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internação ainda não se instituem como algo tão diferente do que já foi no passado. A mudança 

de doutrina não alcança resultados e mudanças reais na vida dos adolescentes se as políticas 

públicas de proteção, promoção e prevenção não são efetivadas. A falta de alternativa para o 

acesso aos direitos negados faz com que a extinta Doutrina da Situação Irregular volte à tona, 

principalmente para os adolescentes pobres. 

As três legislações apresentam como proposta interventiva medidas punitivas 

associadas a um discurso educativo. Em alguns momentos mais evidentes e em outros menos, 

no Código Mello Mattos o cunho educativo tinha traços assistencialistas e o que entendemos 

como punição era tido como forma de reeducação, o isolamento era uma estratégia para 

melhorar a conduta dos “menores”. Na lei seguinte, os Reformatórios continuam com o apelo 

educativo e assistencialista, porém menos caridoso que o conceito da lei anterior. A educação 

assume papel de destaque como elemento importante de controle social.  

A partir de 1990 o discurso educativo é mais latente, porém associada a 

medidas de carater punitivo. A grande diferença é que a lei traz em seu texto mudanças 

conceituais muito importantes e significativas. Observamos, também, que  esforço em manter o 

adolescente em unidades educacionais desde as escolas de reforma previstas no Código de 

Menores de 1927, FEBEM e unidades de ensino formal (ECA) não tem como única e principal 

preocupação a formação do adolescente, mas uma relação intrínceca com a necessidade de 

controle e vigilância da vida juvenil.  

As propostas de educação e escolarização voltadas para os/as adolescentes 

em cumprimento de medida socioeducativa, em todas as e legislações apresentadas, elegem a 

institucionalização total ou parcial como forma de substituir as famílias que não exercem o 

cuidado e proteção dos/das adolescentes, nos moldes sociais e culturais preestabelecidos. 

Deste modo, ao invés de formular políticas públicas e serviços que enfrentem as 

condicionantes que impedem as famílias de promover os cuidados e proteção, seja ela material 

ou afetiva, o que o Estado tem feito é anular, total ou parcialmente sua participação na vida das 

crianças e adolescentes. Tal propositura ignora fatores importantes e  

(...) outros elementos históricos intervenientes no processo de formação da 
sociedade brasileira, desigual, com falhas estruturais na educação, saúde e 
distribuição de renda, além de agravantes como a vida pública sabidamente 
“degenerada”. O foco recai sob efeitos perversos causados por relações sociais 
hierarquizadas que instituíram e difundiram ao longo do tempo, uma longa 
duração, as imagens do pobre, do louco, do criminoso, da infância abandonada 
e dos jovens infratores. (SOUZA, 2013, p.39) 

 
Igualmente, a institucionalização total ou parcial retira de circulação os 

“rotulados” que são indesejáveis ao convívio social, e a proposta educativa compulsória visa 

“integrá-los” resignadamente a sub trabalhos, ou não sendo nem isso possível, que aceitem 

passivamente a condição de desemprego, assumindo para si a responsabilidade individual por 

esta condição. 
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Considerando que as transformações societárias obedecem a um movimento 

histórico dialético, as mudanças sugeridas textualmente por uma lei, mesmo sendo fruto de 

acúmulo de discussão ampla não garante que tais modificações serão rapidamente sentidas e 

incorporadas na desenvoltura das ações. As reais transformações dependem de alteração na 

compreensão e também nas relações sociais que se estabelecem, e isso não ocorre somente 

por força de lei. 
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