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Resumo: O estudo é resultado de pesquisa à nível de mestrado e objetiva analisar a 
relação do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa com a escola, 
localizando o direito à educação enquanto política integrante à Doutrina da Proteção Integral 
prevista no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e estruturante do Sistema de 
Atendimento Socioeducativo. As narrativas dos adolescentes apontam que esta é uma 
relação complexa e paradoxal atravessada por elementos de negação e afirmação, 
evidenciando que a garantia do acesso à escola enquanto um elemento constitutivo na 
esfera da proteção social, encontra entraves consistentes que se revelam em várias 
nuances de privações concretas na vida dos adolescentes. 
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Abstract: The study is the result of research at Masters level and aims to analyse the 
adolescent relationship in compliance with socio-educational orientations with the school, 
locating the right to education as an integral policy to the Doctrine of Integral Protection 
provided for in the Child and Adolescent Statute (CAS) and structuring of the Socio-
Educational Assistance System. The narratives of the adolescents point out that this is a 
complex and paradoxical relationship crossed by elements of denial and affirmation, 
evidencing that the guarantee of access to school as a constituent element in the sphere of 
social protection, finds consistent obstacles that are revealed in various nuances of concrete 
deprivation in the adolescents’ life. 
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INTRODUÇÃO  
 

Desde a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) em 1990 que o 

trato ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa intenciona romper com a 
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prerrogativa meramente punitiva e incorporar a dimensão educativa junto a aplicação da 

medida, com vista a romper com as situações que levam esses sujeitos a cometerem atos 

infracionais. Esta dimensão educativa extrapola o cumprimento da medida socioeducativa 

em si e requer o envolvimento de outras políticas sociais, dentre elas, requisita o 

envolvimento da política de educação, traçando estratégias e ações que possibilitem 

ressarcir violações de direitos existentes e anteriores ao ato infracional ou evitar que este 

direito seja infringido. 

No entanto, devido a fatores multicausais, a incorporação da Doutrina da Proteção 

Integral encontra resistência para se reverberar na realidade das crianças e adolescentes. 

Esta doutrina substitui a Doutrina da Situação Irregular e prevê que o Estado juntamente 

com a sociedade e a família, devam garantir condições necessárias para o desenvolvimento 

saudável e protegido das crianças e adolescentes. A principal distinção entre as duas 

doutrinas é que a Doutrina da Situação Irregular atribui unicamente às famílias pobres a 

responsabilidade por expor às crianças e adolescentes ao risco, sendo que a principal 

intervenção do Estado se configurava em apartar as crianças e adolescentes das famílias; 

contrariamente, a Doutrina da Proteção Integral compreende que as violações de direito são 

provocadas pela formação social e econômica do Brasil que produz situações severas de 

desigualdade social, expondo crianças e adolescentes a fragilidades. Neste sentido, o 

Estado é responsável em implantar políticas sociais que, de algum modo, reparem parte 

desta desigualdade.  

As medidas socioeducativas são compreendidas neste trabalho enquanto a ação do 

Estado em relação aos adolescentes que cometem ato infracional, que tem como marco 

regulatório o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE) os quais definem parâmetros para esta ação. 

Estabelecem, em sua propensão legal, o caráter pedagógico, mas não subtraem seu cunho 

sancionatório, pois se materializam como uma consequências do ato infracional cometido. 

Nesta linha, o entendimento e a intervenção a respeito do ato infracional sofrem 

modificações conceituais que convivem com práticas carregadas de resquícios de tempos 

anteriores onde predominavam o caráter punitivo e a segregação social dos adolescentes.  

Ao mesmo tempo que a lei reconhece os adolescentes enquanto sujeitos de direito, a 

realidade muitas vezes oculta ou desqualifica a sua participação social, sobretudo dos que 

tiveram sua trajetória atravessada pela prática do ato infracional. Um dos elementos que 

marcam esta situação é o acesso restrito aos direitos sociais, sobretudo ao direito à 

educação e, ao passo que a educação escolar é considerado como uma medida protetiva, 

faz-se pertinente colocar em questão a relação existente entre os adolescentes e escola.  

O retorno escolar obrigatório, previsto enquanto medida protetiva no Artigo 101 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, tem sido incorporado à medida socioeducativa como 
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forma de garantir o acesso à educação aos adolescentes autores de infracional, tarefa árdua 

que tem encontrado inúmeros desafios para se solidificar. O percurso formativo escolar dos 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa é marcado por interrupções, antes 

e posterior à prática do ato infracional. Conhecer a relação dos adolescentes com a escola 

se faz importante para compreender essas interrupções que impedem que o direito à 

educação seja efetivado.  

É neste terreno de conflitualidade que surge a problematização desta pesquisa: qual 

a relação que o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto 

estabelece com a escola? As pistas e respostas a este questionamento podem colaborar na 

compreensão de como a escola integra ou pode vir a compor o aparato de Proteção Social. 

 

1. Aspectos históricos e normativos no atendimento ao adolescente em cumprimento 
de medida socioeducativa no Brasil 

 

Partimos da premissa de que o processo de constituição da nação brasileira foi 

carregado de características e fatores que, ao longo do tempo, favoreceram o decurso da 

discriminação social e racial. Associado a este fato, temos também o desenvolvimento do 

modo de produção capitalista a partir da história e das características sociais, políticas e 

culturais brasileiras. O favorecimento da elite intensificou a discrepância econômica e a vala 

entre burguesia e proletariado revelou principalmente o limitado acesso da classe 

trabalhadora aos bens socialmente produzidos, confiscados pela classe dominante. Neste 

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

tessitura social. 

Desde a segunda República que, no Brasil, tem-se tentado associar aspectos 

educativos ao trato do adolescente que comete ato infracional, sem abandonar o viés 

sancionatório das medidas socioeducativas. A combinação de medida punitiva com a 

proposta de uma dimensão educativa, assume contornos variados conforme o contexto 

histórico e a legislação que trata da política de atenção à crianças e adolescentes de cada 

período. 

O caráter educativo das medidas socioeducativas nem sempre significou acesso à 

política de educação, mesmo porque esta nem sempre esteve acessível e disponibilizada 

para todos. Até o final da década de 1980, aos adolescentes envolvidos com a prática do 

ato delituoso aos quais se atribuíam medida socioeducativa, a política educacional era 

diferenciada e ofertada via internação em Reformatório. Após a Constituição Federal de 

1988, com a promulgação do Estatuto da Criança e Adolescente em 1990, e seis anos mais 

tarde com aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é que se assegurou a 

universalidade do ensino fundamental à crianças e adolescentes. Deste modo, a educação 
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configurou-se enquanto um direito e o fato de cumprir medida socioeducativa não 

pressupunha um atendimento apartado, mas a necessidade de ressarcir aos adolescentes o 

direito à escola. 

Deste modo, dentro do marco legal da infância e da adolescência no Brasil, foram 

selecionadas quatro referências legais para colaborar com esta pesquisa. A primeira delas, 

a Lei n. 17.943-A, de 12 de outubro de 1927, denominada Lei de Assistência e Proteção a 

Menores e Mulheres ou Código de Menores Mello Mattos, foi o primeiro ordenamento 

jurídico instituído no Brasil para tratar especificamente da infância. Trouxe a Doutrina do 

Direito do Menor e é um marco inaugural sistemático importante que, apesar do traço 

humanizador ao instituir a maioridade penal aos 18 anos, também previu que os 

adolescentes que cometessem alguma infração pudessem cumpri-la em instituições 

específicas que se incumbiam de transmitir bons hábitos, educação e ensino moral e 

profissionalizante. Apesar desta característica, a lei foi instituída predominantemente para se 

exercer o controle sobre a delinquência juvenil e a infância abandonada, não admitindo mais 

o cumprimento da medida em estabelecimentos penais junto com adultos, embora 

resguardasse significativa semelhança entre ambas. A lei destaca-se também por prever a 

responsabilidade Estatal nas demandas sociais da infância e adolescência. 

O segundo importante referencial legal histórico, a Lei n.º 6697, de 10 de outubro de 

1979, denominada como Código de Menores, publicada meio século depois do Código Mello 

Mattos, foi entendido por alguns teóricos como uma reforma legal e realmente trouxe 

mudanças significativas de conteúdo e princípios mas, ao mesmo tempo, promoveu a 

manutenção de algumas decisões impressas na legislação anterior. Esta lei foi pensada 

durante a ditadura militar no Brasil e abarca os reflexos de um Estado ditatorial e repressor. 

Porém, se comparada com a lei que a antecede, apresenta algumas modificações 

terminológicas influenciadas pela tentativa de imprimir uma racionalidade técnica advinda de 

corrente de pensamento positivista, influente neste período. A concepção “menorista” é 

mantida apontando para a definição da Doutrina da Situação Irregular. A presunção da 

medida de privação de liberdade como meio de intervir nas situações consideradas 

irregulares prevalecia na perspectiva da segregação social que isolaria crianças e 

adolescentes do convívio com familiares e pessoas que afrontassem ou que não pudessem 

colaborar com sua formação moral e na superação da marginalidade através da formação 

pelo e para o trabalho.  

O terceiro destaque deste estudo enquanto referencial histórico legal é a Lei n.º 

8069, de 13 de julho de 1990, denominada Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), 

aprovada logo após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Essa lei incorpora 

princípios de garantia dos direitos humanos às crianças e adolescentes contidos na Carta 

Magna e em Tratados e Acordos Internacionais. Traz como principal elemento o 
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reconhecimento de crianças e dos adolescentes enquanto sujeitos de direitos, independente 

da classe social, alvos de políticas sociais estatais que visam à proteção, promoção e 

prevenção enquanto prioridade absoluta. Para a realização das ações que corroborem com 

este objetivo, abandona a Doutrina da Situação Irregular e assume a Doutrina da Proteção 

Integral, transformando o público em sujeitos incumbidos de direitos e deveres. A condição 

de pobreza não mais configura razão para a retirada da criança ou adolescência do convívio 

familiar, como forma de atendimento à família sem condições de sustentar seus filhos, a 

qual passa a ter o direito de receber assistência do Estado para que consiga exercer o papel 

de cuidado. Prevê que a alocação em família substituta ou em unidades de acolhimento 

institucional só se dará em situações extremas de violação dos direitos, ausência, 

negligência ou violência por parte dos pais ou responsáveis. 

Destaca-se para os fins da pesquisa realizada, o quarto e último referencial, a Lei nº 

12.594 de 18 de janeiro de 2012, denominado Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE). Esta lei pode ser entendida como um desmembramento do ECA 

e representa uma tentativa inclinada em fazer valer seus princípios constitucionais no que se 

refere ao atendimento dispensado ao adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa, cujo debate ganhou notoriedade desde 2006, incorporando o rol de recursos 

legais traçados para balizar o atendimento socioeducativo.  

A análise da lei do SINASE tem como foco o caráter tecno-burocrático contido no seu 

texto, que enaltece os procedimentos administrativos em detrimento da dimensão 

pedagógica, percebida no direcionamento dado para a construção dos planos (federal, 

estadual e municipal), resumido em uma espécie de roteiro aparentemente superficial. A lei 

aprovada em 2012 é teoricamente menos coesa que o texto prévio apresentado em 2006 

através da Resolução nº 119 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA).  

Do ponto de vista histórico, temos que analisar as conquistas de modo dialético, uma 

vez que os avanços não conotam uma ruptura total, mas apontam para outro 

direcionamento que, por um tempo, vai conviver com resquícios do tempo pretérito. E neste 

terreno de disputa política, econômica e ideológica as disparidades entre o campo teórico e 

legal é que a política de atendimento ao adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa vem sendo construída. 

 

2. A proteção integral enquanto perspectiva da proteção social à criança e ao 
adolescente no Brasil 

 

A exacerbação dos problemas decorrentes da desigualdade social que atravessa a 

formação da nação brasileira afetos à infância e juventude, fez com que o Estado pautasse 
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em sua agenda política ações que pudessem, de alguma forma, responder e conter os 

efeitos negativos oriundos deste fenômeno. Temos como referência neste estudo quatro 

legislações já apresentadas que, de algum modo denunciam como desafio a contenção dos 

efeitos decorrentes da pobreza, mas que também revelam que, historicamente, as ações 

tem se debruçado em aspectos de criminalização da pobreza.  

O entendimento e intervenção sobre a pobreza desvia-se das questões relacionadas 

à má distribuição e desigualdade de renda e estaciona em referências de cunho moral e 

pessoal. Assim, o Estado brasileiro passa a intervir junto a esses efeitos por meio das 

políticas públicas que são moldadas de acordo com a legislação vigente que, ao mesmo 

tempo em que trazem traços inovadores, carregam ranços precursores.  

A década de 1990 caracteriza-se pela aprovação de leis que, a partir da Constituição 

Federal de 1988, definem como as políticas setoriais seriam organizadas e gestadas 

conforme os princípios constitucionais. Os assentimentos desses direitos ocorrem a par e 

passo com a intensificação do ideário neoliberal causando enorme desacordo entre 

expansão e efetivação. Pautado na contenção nos investimentos públicos, principalmente 

na área social, na lógica privatista, no livre mercado, o Estado ampliado constitucionalmente 

concorre com o Estado mínimo que entra em vigor, e o direito assume ares mercantilizados 

e de privilégio (COSTA, 2009). Se por um lado é um mecanismo de manutenção e 

reprodução do sistema capitalista, por outro, a Proteção Social se representa como uma 

possibilidade de acesso e exercício da cidadania para a classe trabalhadora.  

Todavia como já foi mencionado, o reconhecimento e a efetivação do direito social não corre 

na mesma velocidade e o exercício da cidadania feito pela via do direito social e sim, em 

contramão a esta lógica, visto que, segundo Jaccoud (2009), a cidadania assenta-se na 

noção de igualdade e os pressupostos neoliberais impedem a realização da cidadania. 

Assim, o combate à pobreza tem se dado fora do bojo dos direitos e para a autora, isso não 

pressupõe um enfrentamento, mas a gestão dela. Deste modo, a pobreza é concebida 

enquanto fenômeno natural e permanente que atravessa a história da humanidade, 

desagregada das “relações de trabalho ou estruturação das hierarquias sociais” 

consequentemente explicadas sob o viés da moralidade e padrões individuais de 

comportamento (JACCOUD, 2009, p.67). 

Fato é que a proposta impressa no ECA ainda não se configura enquanto um sistema de 

proteção ampliado. Rizzini e Pilotti (2009) apontam que frente a esta lei, a realidade 

brasileira encontra-se em um desconfortável paradoxo. Ao passo que está no fronte no que 

se refere a legislação, tida como uma das mais avançadas e modernas do mundo no quesito 

da garantia de direitos universalmente com absoluta prioridade, propõe romper com a 

mácula de criminalização da pobreza. Por outro lado, amarga dados alarmantes dos 

indicadores sociais que colocam o país em paralelo com outros economicamente muito mais 
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pobres, mostrando que ainda predomina uma realidade tortuosa, com “reiteradas violações 

dos direitos das crianças e adolescentes, entre elas, o extermínio, do qual há exemplos 

cotidianos” (RIZZINI e PILOTTI, 2009, p.323). 

 

3. O direito a educação como um elemento protetivo na medida socioeducativa 

 

O atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa 

historicamente no Brasil esteve próximo à assistência aos pobres, que foi ofertado pelas 

instituições privadas e pelo Estado. Nos Códigos de Menores 1927 e 1979, o ato infracional 

foi tratado estabelecendo relação direta com a pobreza, e a partir da década de 1940, o 

Estado faz aproximações no que diz respeito às intervenções via Legião Brasileira de 

Assistência que elegia as instituições filantrópicas como principal agente executor.   

No campo da prática de ato infracional, o ECA e o SINASE diferenciam-se das outras 

legislações ao indicar que o acesso à política educacional não pode ser feita de forma 

distinta, ou seja, os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas são sujeitos 

de direito da política educacional e esta, a partir das especificidades deste público, deve 

garantir condições para a permanência ou retorno escolar e para cumprir tal finalidade, 

orienta-se que seja combinada a medida socioeducativa aplicada ao adolescente com a 

medida protetiva para retorno escolar prevista no art. 101 do ECA. 

O ECA inova ao trazer outras políticas sociais para o centro do atendimento 

socioeducativo enquanto proteção integral e, neste contexto, a garantia da educação escolar 

de qualidade compõe como medida de proteção. Portanto, o que se efetiva é a manutenção 

da centralidade da política de assistência social, em detrimento da educação escolar que, ao 

que parece, permanece numa condição ainda periférica. Faz-se necessário e urgente que a 

Política Educacional organize-se para suprir esta demanda, uma vez que, por hora, o que se 

tem ainda está restrito a um ponto de pauta na agenda de discussões iniciada na 

Conferência Nacional de Educação de 2010. 

Dayrell (2008) afirma em seus estudos que um dos grandes desafios que o Brasil 

precisa enfrentar é o de garantir a “efetivação da escola como um direito” e avança 

questionando a qualidade da escola pública brasileira. Para ele, a aprendizagem deve ser 

de qualidade, a educação precisa fazer sentido e servir para a vida dos jovens, 

correspondendo à diversidade cultural das juventudes. 

Os autores Dayrell (2008) e Souza (2012) concordam que a violação ao direito à 

educação está muito além do acesso e a permanência na escola; ambos afirmam que os 

conteúdos trabalhados em sala de aula permanecem distante da vida dos adolescentes, 

principalmente dos mais empobrecidos e, desta forma, não encontram seus objetivos de 

vida refletidos no conteúdo escolar. Essa perspectiva faz com que a escolarização não 
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necessariamente acarrete em possibilidades de mudança na vida dos adolescentes, mesmo 

quando conseguem aumentar os anos de estudos. 

A escola é o chão das políticas educacionais porque todo o debate que se faz a partir 

dos desdobramentos legais e pedagógicos terá a escola como espaço de efetivação do 

direito através do acesso, permanência e dos processos educativos. Mas escola é a 

instituição onde se encontrarão, contraditoriamente, processos institucionais de inclusão 

perversa e que a partir desta concepção, é o espaço onde os sujeitos educandos e 

educadores manifestam-se e produzem resistências. 

Os adolescentes, neste sentido, não são apenas os sujeitos do direito, como também 

os sujeitos que participam direta ou indiretamente da socialização do conhecimento. São 

eles que, ao acessarem ou recusarem a permanência, evidenciam a fragilidade ou a 

potencialidade da democratização do ensino e, assim, são sujeitos ativos nos processos 

sociais. 

O movimento político pelo direito à educação faz da escola um campo de 

controvérsia e contestação, um espaço de reprodução, mas também de produção, e neste 

terreno, os estudantes travam uma relação intensa de negação e resistência. 

O acesso à escola configura-se como algo que foi negado e que, gradativamente, vai 

sendo ocupado por novos saberes que historicamente não tiveram seu lugar. Para Arroyo 

(2011, p.370), só será compreendido o valor que a escola representa caso seja entendida a 

história de segregação que sua constituição perpassou; deste modo, a escola pode 

equivaler a “passagem para outros lugares sociais”. 

 
4. O direito à educação na narrativa dos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa 

 

O democratização ao acesso não resulta em condições efetivas de permanência e o 

percurso formativo escolar de muitos adolescentes é marcado por diversas retenções e 

interrupções. No entanto, Andrade e Neto (2007, p.58) chamam atenção para a 

desigualdade que existe entre determinados grupos sociais, indicando que a trajetória 

irregular é mais acentuada entre os adolescentes pertencentes à classe social menos 

favorecida economicamente: “o que parece estar dado, como um direito, instituído e 

instituinte – o direito à educação para todos – não reflete necessariamente, a realidade 

vivenciada por parcela significativa dos jovens brasileiros”. 

A longa interrupção na trajetória escolar dos quatro adolescentes entrevistados para 

a pesquisa de mestrado guarda similaridades com a realidade de muitos outros 

adolescentes. O Censo do IBGE de 2010 evidencia que 5.668.700 pessoas entre 10 a 19 

anos também não frequentavam a escola no momento da contagem, mas já haviam 

frequentado. Este último dado revela que o acesso à escola não se reverte em 
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permanência. Outro dado revela que o índice de analfabetismo entre adolescentes de 10 a 

13 anos era de 3,9%, entre os de 14 a 15 anos era 2,0% e entre os de 16 a 17 anos o índice 

era de 1,8%. Os dois dados apresentados evidenciam que a universalização da educação 

não está se convertendo em direito para muitos adolescentes.  

Constata-se que a interrupção na frequência escolar para um dos adolescentes 

entrevistados ocorreu quando ainda era criança e, de acordo com seu relato, ficou mais de 

cinco anos sem estudar; a primeira tentativa de retornar para a escola deu-se quando foi 

apreendido pela prática de ato infracional. Durante o tempo de apreensão, frequentou a 

escola dentro da unidade de internação e quando saiu, obteve medida protetiva de retorno 

escolar obrigatório e, neste caso, esta medida teve caráter reparativo, com intenção de 

ressarcir o que lhe foi negado anteriormente. 

Porém, a determinação judicial não assegurou que ele permanecesse, tão pouco 

avançasse no ano letivo, pois, desde os dez anos ele está retido no sexto ano do ensino 

fundamental. O contrassenso é que ele só se torna alcançável pela política de educação 

quando ocorre a privação de liberdade, durante ou depois dela, evidenciando que, o que 

reaproxima a escola ao adolescente é a apreensão pelo ato infracional cometido. A medida 

protetiva enquanto direito à Proteção Social não pode ter a prática do ato infracional como 

elo principal para a extensão ao direito à educação, mesmo porque, como consta no relato 

do adolescente, esta ligação seja um tanto quanto frágil. 

A trajetória irregular marca a vida escolar dos adolescentes entrevistados, as 

interrupções, as reprovações e retenções podem gerar neles certo incômodo, provocando a 

crença de que a escola não serve para eles. Suas narrativas demonstram que não 

conseguiram suprir as expectativas familiar, pessoal e social, e expressam decepção e 

constrangimento. Os adolescentes carregam consigo a ideia socialmente construída de que 

através da educação escolar os caminhos trilhados serão melhores sucedidos e, ao passo 

que não conseguem usufruir deste direito, se culpam individualmente por isso, avaliando 

que suas vidas seguiram o curso que seguiram devido, quase que exclusivamente, ao 

pouco empenho nos estudos. 

Nesta perspectiva de se assegurar na escola, os adolescentes apresentam em seus 

relatos a presença da família, seja pela cobrança dos pais para que se mantenham na 

escola, seja na responsabilização dos mesmos por não ter encontrado neles o apoio que 

precisavam para se manter. De alguma forma, os pais reconhecem a importância dos filhos 

acessarem a escola, no entanto, nem todo esforço assegura a permanência. Muitos pais, e 

parte dos familiares dos adolescentes, não passaram pela escola ou tiveram sua trajetória 

interrompida precocemente e, deste modo, o desejo é que os filhos usufruam do que lhes foi 

negado; mas, constata-se que não possuem repertório e nem condições objetivas para 

apoiar os filhos nesta empreitada.  
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A necessidade de manter a subsistência dos filhos faz com que os pais ou 

responsáveis tenham que ficar muitas horas fora de casa para trabalhar. As crianças e os 

adolescentes além de permanecerem sozinhos ou na rua, precisam assumir desde muito 

cedo o autocuidado, o que demonstra que a violação do direito à educação tem como 

transversalidade a negação de outros direitos, como por exemplo, à convivência familiar e 

comunitária, à saúde, à moradia em local adequado e seguro e ao necessário para a 

sobrevivência de qualquer pessoa. 

A fala entristecida e resignada de um dos adolescentes revela a perda precoce da 

infância e, com ela, as expectativas de vida; o envolvimento com o ato infracional concorre 

com a permanência escolar, tanto no tempo dispensado para cada atividade, quanto à 

recompensa que cada um pode trazer. No tráfico ele ganha dinheiro e pode ter acesso 

àquilo que a família não pode lhe proporcionar, no entanto, a imaturidade típica da infância e 

do início da adolescência não permite a ele administrar o que recebe, de modo que o 

envolvimento com o ato infracional vai se intensificando para poder suprir seus desejos 

materiais, ao ponto de avaliar que desde que começou com a prática delituosa, sua vida 

perdeu o sentido. Este tipo de desilusão seria mais comum no relato de uma pessoa que, 

após muitos anos, desiludiu-se; estando ela no depoimento de um adolescente, representa 

a expressão mais contundente da violência. Tirar de uma criança a esperança de futuro ou 

fazê-la desacreditar de si mesma é a prova cabal que a preservação da infância ainda não 

se configura enquanto realidade para todos. 

Outro adolescente demonstra expressões mais esperançosas, porém, que carrega 

em sua história as marcas vivas que a desigualdade social é capaz de impor. A história não 

traz nenhum ineditismo, ao contrário, repete a de muitos, não começou e nem se findará 

nele. Em resumo, é a vida de um menino que se define como favelado, criado por apenas 

sua mãe, com muitos irmãos e que, apesar de valorizar o esforço materno, possuiu seus 

próprios desejos, sendo o mais forte e mais enfático em seu relato o desejo de comer.  

Segundo ele, foi a vontade de comer coisas diferentes que o fez iniciar a prática do 

ato infracional, perto dos 13 anos. Com expressão de gratidão, afirma que a mãe nunca 

deixou faltar nada, sempre tinha tudo, tudo para ele é “arroz, feijão, afeto e ovo”. Porém, ele 

informa que queria comer coisas diferentes. Ironicamente, atualmente ele trabalha como 

ajudante em um restaurante. Ao falar sobre esta situação, diz que hoje pensa de outro modo 

e valoriza mais a escola e os estudos. 

A trajetória desses meninos carrega muitas marcas de violação de direitos que não 

se restringem a precariedade do acesso à educação, sendo esta apenas um reflexo das 

muitas violências vivenciadas. Ambos foram afetados de privações de ordem material e 

afetiva, no entanto, reservam percepções bem distintas com relação a perspectiva de futuro 
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e o valor da vida; enquanto para um a vida perdeu o sentido, o outro se vê em direção 

contrária e, para ele, “não vira” arriscar a sua vida. 

Complexo mensurar quais foram os elementos que determinaram expectativas de 

vida tão distintas nos adolescentes; a questão é que a Proteção Social na ordem dos 

direitos sociais tem a obrigação de preservar a vivência da infância e adolescência de modo 

a se comprometer com a formação humana, ter expectativa de vida digna e, deste modo, as 

políticas sociais devem antever aos fatores que os expõem aos riscos, possibilitando aos 

adolescentes outras conexões e possibilidades. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

Ao refletirmos sobre a relação do adolescente com a escola, é possível verificar que 

esta relação tanto media quanto está mediada pela conexão entre escola, educação escolar 

e o campo das políticas de proteção social, principalmente quando associados à medida 

socioeducativa. Neste sentido, as narrativas dos adolescentes trouxeram elucidações 

pertinentes que evidenciaram que este processo ainda está em curso. A partir da adoção da 

Doutrina da Proteção Integral no Brasil por meio da aprovação do ECA, o ato infracional e 

as medidas socioeducativas adquiriram novo significado, exigindo uma nova postura dos 

gestores públicos e operadores das políticas sociais, tendo o princípio da integralidade como 

norteador e impondo a necessidade de um diálogo entre as diversas políticas com a Política 

de Atenção à Criança e Adolescente. 

No desencadear da elaboração da investigação realizada, foi tornando-se evidente 

que discutir a relação dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio 

aberto com a escola perpassa mergulhar num universo envolto a tensionamentos e esta 

relação está longe de apontar respostas maniqueístas. As tensões alocam-se em diversas 

dimensões, tais como: a dificuldade em assegurar o direito pleno à educação, a resistência 

dos adolescentes para com a escola e desta para com eles, a tentativa de conciliar medidas 

sancionatórias com medidas protetivas, dentre inúmeras outras. 

O retorno escolar obrigatório no campo das medidas protetivas que podem integrar a 

medida socioeducativa em meio aberto, evidencia como desafio central a articulação da 

Política de Assistência Social e da Política de Educação para assegurar a efetivação da 

Proteção Social. A Política de Assistência Social possui uma trajetória mais intensa e 

próxima a esta demanda enquanto que a Política de Educação há pouco tempo tem pautado 

essa temática. Isso provoca um certo desencontro institucional, resultando em obstáculos 

reais para o cumprimento do retorno escolar como medida protetiva. 

As interrupções na frequência escolar dos adolescentes revelam que o direito à 

educação ainda não se efetiva e entender este fenômeno pode sugerir a importância de 
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rever politicamente os métodos, conteúdos, organização e o currículo escolar. E nesta 

construção, os adolescentes tem muito a contribuir, são sujeitos epistêmicos que, pela 

negação, afirmação, resistências e afrontas estão indagando a escola enquanto o lugar da 

proteção. 
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