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Resumo: Este artigo discute a proteção social prevista em lei aos adolescentes que 

receberam medida socioeducativa em meio aberto, de Liberdade Assistida ou Prestação de 

Serviços à Comunidade, em Londrina-PR. Para isso, apresenta uma caracterização e a 

análise de dados sobre os adolescentes que praticaram ato infracional e receberam medida 

socioeducativa em meio aberto, imposta pelo Sistema de Justiça no ano de 2013. 
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Abstract: This article discusses the social protection foreseen in law for adolescents who 

received socioeducative measures in the open environment, of Assisted Freedom or Provision 

of Services to the Community, in Londrina-PR. For that, it presents a characterization and the 

analysis of data about the adolescents who practiced an infraction and received a 

socioeducative measure in an open environment, imposed by the Justice System in the year 

of 2013. 
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INTRODUÇÃO  

 

Os dados que serão apresentados e analisados aqui referem-se aos adolescentes que 

receberam medida socioeducativa em meio aberto, e foram atendidos no Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS 2), de Londrina-PR. As informações 

foram coletadas no ano de 2013 e correspondem aos últimos dados oficiais levantados pela 

equipe de profissionais desse serviço. Essas informações foram disponibilizadas juntamente 

com os dados das demais Unidades de Atendimento Socieducativo - Centros de 

Socioeducação de Londrina (Cense 1 e Cense 2) e Casa de Semiliberdade, no Diagnóstico 

Situacional de Atendimento Socioeducativo que compõe o Plano Decenal de Atendimento 

Socioeducativo de Londrina-PR, elaborado no ano de 2015 (LONDRINA, 2015). 

O CREAS 2 está localizado na Política Municipal de Assistência Social e faz parte da rede de 

serviços socioassistenciais do município. Desde o ano de 2011 é o serviço responsável pelo 

acompanhamento e atendimento dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas 

em meio aberto de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), 

previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990). O 

acompanhamento dos adolescentes, no contexto do cumprimento da medida socioeducativa 

em meio aberto, requer a articulação de ações intersetoriais, ou seja, entre as diferentes 

políticas públicas, primando pela proteção integral. Com isso, entende-se ser possível o 

enfrentamento a situações de violações de direitos que incidem sobre o cotidiano dos 

adolescentes.  

Historicamente as crianças e adolescentes estão entre as parcelas mais expostas às 

violações de direitos. Ao contrário do que prevê a Constituição Federal e suas leis 

complementares, as situações de abuso, exploração sexual, maus-tratos, exploração do 

trabalho infantil, extermínio, tortura e prisões arbitrárias, compõem a realidade de muitos 

desses sujeitos. Contudo, os adolescentes em conflito com a lei, embora tenham a trajetória 

de suas vidas abatida por várias dessas violações, poucas vezes encontram eco para a defesa 

dos seus direitos devido à condição de terem praticado algum ato infracional. Nesse contexto 

a “segurança”, muitas vezes compreendida como o aparato policial e carcerário, surge como 

“remédio” para conter a criminalidade, e caminho para a restauração de uma “ordem 

sociomoral” (WACQUANT, 2007, p. 23). 

Diante desse contexto, este artigo se propõe a analisar informações que o CREAS 2 

compreende serem relevantes para a construção de um atendimento baseado no respeito aos 
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direitos humanos e à cidadania, no âmbito das políticas sociais, e que possa promover a 

proteção social aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto.  

Para isso, serão apresentados dados quantitativos sobre os adolescentes que receberam 

medida socioeducativa em meio aberto, disponibilizados no Plano Decenal de Atendimento 

Socioeducativo de Londrina e em audiência pública que debateu a Redução da Maioridade 

Penal no ano de 2015. Essas informações serão analisadas qualitativamente à luz do 

referencial teórico.  

1.A proteção social e o adolescente que praticou ato infracional 

 

Ao longo da história do Brasil a infância e a adolescência tem se firmado como matéria de 

políticas de ação e omissão do Estado e da sociedade, em um processo tensionado por 

relações econômicas e políticas que, por sua vez, coloca a questão das crianças e 

adolescentes empobrecidos como alvo do controle do próprio Estado.  

As primeiras iniciativas de proteção à infância e juventude ocorreram por meio do Juízo de 

Menores, em 1923. Juristas e médicos representavam as forças hegemônicas da sociedade 

para o controle e vigilância da questão social na área da infância, reduzida à categoria jurídica 

“menor”. Ficavam sob essa chancela crianças e adolescentes abandonados ou praticantes de 

delitos, legitimando a estigmatização e exclusão desses sujeitos. As instituições onde eram 

internados após o estudo de sua conduta predominava a violência e o preconceito, chegando 

a serem denunciadas como “escolas do crime”.  

A década de 1980 foi marcada pelo processo de redemocratização e o ressurgimento dos 

movimentos sociais, após uma ditadura de mais de 20 anos. A partir das lutas e pressões 

sociais foi possível colocar os direitos da criança e do adolescente na agenda das políticas 

públicas e, com isso, sustentar a aprovação e entrada em vigor da Lei n° 8.069 de 13 de julho 

de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)1.  

Para Volpi (2011), o ECA instituiu mudanças significativas ao tratamento dispensado às 

crianças e aos adolescentes empobrecidos, especialmente, por definir os deveres do Estado 

e afirmar a mudança do enfoque doutrinário da “situação irregular” para a “proteção integral”. 

Com esse novo paradigma, entendeu-se que não são as crianças e os adolescentes que 

estão em situação irregular, mas sim as condições de vida às quais estão submetidos. 

                                                 
1 No art. 2º o ECA, para os efeitos desta Lei, considera criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
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Portanto, as ações desenvolvidas pelo Estado e sociedade não podem ser direcionadas 

exclusivamente para o controle e repressão, mas para a garantia de condições de vida, que 

beneficiem o seu desenvolvimento em condições de liberdade e dignidade. 

A conjuntura nacional no início da década de 1990, contudo, conformava o cenário para o 

avanço do ideário neoliberal e a consequente retração dos investimentos do Estado na área 

social. Faleiros (2011) analisa que a situação dos direitos e os compromissos assumidos para 

garantir a cidadania à crianças e adolescentes representaram muito mais uma estratégia de 

poder do que a efetividade dessas ações. Em outras palavras, o ECA não conseguiu avançar 

na ruptura com a lógica da repressão e controle sobre crianças e adolescentes empobrecidos, 

embora tenha inaugurado conceitos e parâmetros na perspectiva da proteção integral.  

Nessa perspectiva Saliba (2006), em referência ao ECA, analisa que são desenvolvidas ações 

e estratégias de vigilância e controle, dissimuladas por meio da educação e promovem o 

controle sob a vida do adolescente, de suas famílias, e dos seus comportamentos. Dessa 

maneira, o caráter educativo desse dispositivo encontra um lugar privilegiado nas práticas 

judiciais na medida em que viabiliza o exercício da cidadania para os adolescentes que 

praticaram ato infracional a partir dos “olhares” de educadores, assistentes sociais e 

psicólogos nos programas que executam as medidas socioeducativas.     

Para Santos (2016), com a proteção integral a criminalidade passou a ser compreendida como 

um dilema relacionado à ausência de políticas públicas, para enfrentá-la. O Estado foi 

chamado a desenvolver estratégias, voltadas à proteção social das crianças e adolescentes, 

com absoluta prioridade para esse público na gestão das políticas públicas.   

No que se refere ao adolescente que praticou ato infracional, o ECA estabeleceu as medidas 

socioeducativas, coadunando a responsabilização e o acesso aos direitos sociais. Para isso, 

adotou os princípios da brevidade e da excepcionalidade, indicando ao poder público a 

necessidade de um maior investimento nas medidas socioeducativas em meio aberto, como 

alternativa às medidas de restrição e privação de liberdade, que até aquele momento eram 

basilares no tratamento aos adolescentes.  

Para Salles (2007), a defesa pelo acesso aos direitos sociais, no tocante aos adolescentes 

que praticaram ato infracional, direciona a política de atendimento a esses sujeitos para o 

campo dos direitos humanos com a organização do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE). Referendado em resolução pelo Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (CONANDA), em junho de 2006, teve o seu Projeto de Lei nº 

12.594, de 18 de janeiro de 2012,  aprovado para a implantação em todo o território nacional 
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seis anos depois, apresentando “[...] alinhamento conceitual, estratégico e operacional para 

as medidas de atenção aos adolescentes a quem se atribui autoria de ato infracional” 

(SALLES, 2007, p. 15).  

Embora a Lei nº 12.594/2012 – “Lei do SINASE” –  tenha promovido alinhamento conceitual 

e operacional do atendimento socioeducativo em todo o pais, ela suprimiu do seu texto os 

princípios e diretrizes que valorizavam o comprometimento com os direitos humanos e a 

intersetorialidade entre as políticas sociais.  

Para Santos (2016), a Resolução nº 119 de 11/12/2006, do CONANDA, que antecede o texto 

legal, de 2012, registrava um maior compromisso com o lineamento pedagógico e aos direitos 

humanos, essenciais para o rompimento com práticas repressivas e de controle. Observa 

ainda que o princípio da incompletude institucional, que prevê a articulação entre as políticas 

sociais e serviços de atendimento ao adolescente, não foi priorizado na norma recente, 

comprometendo a efetivação do acesso aos direitos sociais.  

Sem dúvida a Lei do SINASE incorpora aspectos presentes nas circunstâncias históricas e o 

momento de retração dos investimentos do Estado nos direitos sociais. Ou seja, encontra 

entraves em sua materialização devido à mercantilização do acesso às garantias para a 

cidadania no contexto do neoliberalismo.  

Por isso, se faz necessário dar visibilidade às demandas dos diferentes campos das políticas 

públicas, tal como elas se apresentam na realidade dos adolescentes em cumprimento de 

medidas socioeducativas, mais especificamente em relação às medidas de meio aberto, de 

Liberdade Assistida ou Prestação de Serviços à Comunidade, como faremos a seguir.  

1.1. Análise dos dados  

 

No ano de 2013 a quantidade de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa 

em meio aberto (LA e PSC) impostas pela 2ª Vara da Infância e Juventude, e acompanhados 

pelo CREAS 2, era de 712. Quando comparado ao número total da população de 

adolescentes da cidade de Londrina, contabilizada pelo último Censo demográfico (IBGE, 

2011)2, a porcentagem de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em meio aberto 

                                                 
2 Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011), a população com faixa etária 
entre 12 e 19 anos soma o total de 65.465.  
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representa 1,08% do total, com idade entre 12 e 19 anos3 completos. Isso significa que 1,08% 

de adolescentes da cidade de Londrina estavam em situação de violação de direitos no ano 

de 2013, condição na qual o Estado tem o dever de estabelecer, por meio de políticas 

públicas, ações que assegurem as garantias estabelecidas em lei e que estas repercutam 

sobre suas vidas, com o objetivo de promover a proteção social.  

No tocante à efetividade do acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto, é imprescindível o investimento em políticas setoriais na 

área da educação, saúde, assistência social, trabalho, cultura, esporte, lazer e 

profissionalização. Com isso, atendendo ao princípio da incompletude institucional, que 

preconiza que nenhuma instituição é completa o bastante para atender o adolescente, e dessa 

forma, opõe-se à lógica da instituição total intervindo na perspectiva da integralidade das 

políticas e serviços ofertados.  

A maioria dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto 

estava concentrada entre a faixa etária de 15 a 17 anos, representando 75% (534), do total 

de 712. Observamos uma escala ascendente de adolescentes a partir dos 12 anos de idade, 

iniciando com 1% (4) e que alcança o seu maior índice com 29% (210) aos 17 anos. É 

importante destacar, a partir do conhecimento da pesquisadora nesse campo devido exercício 

profissional como Assistente Social, que há uma defasagem na oferta de serviços das 

políticas setoriais para adolescentes entre 12 e 14 anos incompletos em Londrina, uma vez 

que a maior concentração de serviços de atendimento para adolescentes está localizada nas 

instituições que executam a inserção profissional para adolescentes na condição de aprendiz, 

a partir dos 14 anos. No entanto, a inserção profissional a partir dessa idade está condicionada 

ao critério de escolaridade, muitas vezes, não alcançada pelos dos adolescentes que 

receberam medida socioeducativa em meio aberto, como mostraremos aqui. 

Outro dado importante refere-se aos adolescentes com 18 e 19 anos, contabilizando 6% (46) 

e 1% (5), respectivamente. Segundo o Artigo 2º do ECA, a faixa etária considerada para 

adolescentes é entre 12 e 18 anos. Contudo, esse dispositivo prevê que, excepcionalmente, 

o ECA poderá ser aplicado até os 21 anos, como é o caso das medidas socioeducativas. 

A situação da escolaridade dos adolescentes é um dos dados mais significativos, pois 55% 

(391) do total não estavam estudando, sendo que 37% (143) pararam de frequentar a escola 

                                                 
3 A pesquisa considerou a faixa etária de 12 a 19 anos, pois na ocasião haviam adolescentes até essa idade 
cumprindo as medidas. Conforme o Parágrafo único do art. 2º do ECA, é possível a aplicação excepcional do 
Estatuto, como é o atendimento socioeducativo, às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.  
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no 6º ano do Ensino Fundamental. Corrobora com essa informação o fato de 88% (629) dos 

adolescentes terem apresentado defasagem entre a idade e a série escolar.  

De acordo com a legislação vigente, a política pública de educação é universal e deve estar 

ao alcance de todos. A alta porcentagem de adolescentes fora do atendimento dessa política 

setorial leva a pensar sobre a necessidade de se aprofundar o conhecimento sobre a realidade 

dos adolescentes que praticaram ato infracional tão cedo terem se desvinculado do sistema 

de educação, haja vista se tratar de uma política pública colocada para atender o longo 

período compreendido entre a infância e a adolescência. É importante destacar que uma 

prática que tem sido desenvolvida para os adolescentes com defasagem é a inclusão na 

Educação para Jovens e Adultos (EJA), com a finalidade de promover a aceleração dos 

estudos. Contudo, 8% (31) dos adolescentes que cumpriam medida e estavam fora da escola, 

pararam de estudar exatamente quando estavam inseridos nessa modalidade. Compreende-

se a partir desses dados a necessidade de entender a escola e a política educacional na 

realidade dos adolescentes e o reconhecimento dessa modalidade para eles, com vistas a 

aprimorar e ampliar as alternativas para esse público.  

A relação dos adolescentes com o trabalho demanda a atenção dos profissionais e gestores 

que atuam nas políticas públicas. Naquele período, 69% (488) já havia realizado algum tipo 

de trabalho. Seguindo a Constituição Federal de 1988, o ECA regulamenta, no art. 60, que é 

proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. 

Para este, são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. No entanto, as 

informações sobre o tipo de relação de trabalho estabelecida revelam que 80% (389) dos 

adolescentes haviam trabalhado, ou trabalhavam naquele momento, informalmente, 

caracterizando um alto índice de exploração do trabalho infantil entre os adolescentes que 

cumprem medida socioeducativa em meio aberto. 

As políticas públicas encontram nesse ponto um enorme desafio a ser superado com práticas 

intersetoriais. Para Volpi (2011), a relação entre a educação e o trabalho situa um grande 

problema para a construção de uma sociedade mais democrática e igualitária, visto que a 

evasão e abandono escolar frequentemente estão relacionadas ao trabalho infantil. Nessa 

perspectiva, a lei do SINASE deixou suprimida em seu texto a dimensão pedagógica das 

medidas socioeducativas e assumiu uma orientação essencialmente burocrática e de 

controle. Sobre esse aspecto vale a pena ressaltar que na sociedade capitalista, geralmente, 

o trabalho exerce a função de controle sobre os jovens, especialmente, os pobres e/ou 

considerados “adolescentes problema” por algum comportamento ou atitude que destoe dos 
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domínios do capital. Silva (2011) analisa que historicamente o controle social tem assumido 

a forma de dominação e alienação das relações sociais, e cada vez mais se expressa sobre 

as gerações, sobretudo os jovens, através do trabalho. 

Os dados pesquisados apontam que 28% (195) dos adolescentes que receberam medida 

socioeducativa em meio aberto eram procedentes da região norte de Londrina, seguidos de 

20% (139) da região sul, 19% (138) dos bairros localizados na região leste e 16% (112) da 

região oeste. A importância desse dado está em observar que nessas regiões, historicamente, 

estão concentradas as maiores ocupações urbanas, com acentuada segregação 

socioespacial. Quanto aos adolescentes que moravam na região central da cidade, calculava-

se o percentual de 14% (104), e dos distritos da zona rural 3% (24). 

Outro dado extremamente relevante é que 1,12% (8) do total de adolescentes que estavam 

cumprindo medida socioeducativa em meio aberto naquele ano, morreram. Deste total, 50% 

(4) procediam da região norte da cidade, seguidos de 25% (2) da região oeste e 12% (1) da 

região leste e sul. Lolis (2010) analisa os fatores de risco e vulnerabilidade de jovens alvos de 

violência letal em Londrina, e destaca a relação entre esses fatores e as inúmeras violações 

de direitos manifestadas no cotidiano desses jovens por ação e omissão do Poder Público, 

envolvida pela reprodução simbólica da violência sobre os jovens de bairros segregados.  

Dos adolescentes que receberam medida socioeducativa em meio aberto, 85% (607) eram 

do sexo masculino e 15% (105) do sexo feminino. Coadunando com esse dado, Waiselfsz 

(2016) apresenta no Mapa da Violência o predomínio de jovens do sexo masculino em 

situações de violência e risco social, com a média nacional de 94,4% (39.895) de participação 

de jovens vítimas de homicídios por arma de fogo. O mesmo documento aponta que no 

Paraná o dado corresponde a 93,3% (1.933).  

Apesar da atenção que deve dada aos adolescentes do sexo masculino devido ao alto índice 

de envolvimento com o crime, é importante destacar que, conforme Carvalhaes e Toneli 

(2011), quando o assunto é a criminalidade, as construções sociais partem do modelo de 

masculinidade hegemônico, retirando (ou subalternizando) as mulheres e as diferenças de 

gênero. As marcas desse processo para as adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa é a invisibilidade nas políticas públicas, traduzida na precariedade ou ausência 

de estruturas de atendimento das unidades de atendimento socioeducativo – para a medida 

de internação –, demonstrando com isso aproximações entre o sistema socioeducativo e o de 

responsabilização penal, que padronizam esse ambiente como espaço do masculino adulto. 

Além desses aspectos, como destaca Arruda (2010), vale lembrar a rara problematização 
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sobre a criminalidade feminina juvenil no espaço acadêmico e no cotidiano das políticas 

públicas.  

3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados apresentados aqui são um esboço da caracterização dos adolescentes que 

praticaram ato infracional e receberam medida socioeducativa em meio aberto. A 

apresentação e análise dos dados quantitativos contribuem para a discussão qualitativa 

acerca da temática da proteção social aplicada aos adolescentes, em especial, para aqueles 

que praticaram ato infracional e receberam alguma medida socioeducativa em meio aberto. 

Conforme já mencionado neste texto, a caracterização utilizou os dados referente aos 

atendimentos do CREAS 2 realizados no período que compreende o ano de 2013, e mostram, 

em síntese, que a proteção social encontra desafios para se efetivar no campo do sistema de 

garantia de direitos. E, por vezes, se expressa contraditoriamente na realidade dos 

adolescentes que praticaram ato infracional. As garantias afiançadas como Direitos Humanos 

assumem sua materialidade na Constituição Federal de 1988, ECA e SINASE, contudo, 

demonstram uma série de omissões nos níveis de gestão e execução das políticas públicas 

e na sociedade.  

A complexidade das discussões sobre proteção social no contexto da aplicação de medidas 

socioeducativas revela ser imprescindível a realização de novos estudos que permitam 

detalhar os assuntos tratados aqui e, também, comparar com os dados de outros anos. 
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