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Os registros históricos envolvendo adolescentes com a “criminalidade urbana” 
datam do início do século 20. Nesse período, de industrialização e urbanização 
das cidades, o envolvimento de crianças e adolescentes denominados “menores 

infratores” ³ começava a ser notado pela opinião pública, que cobrava respostas do 
Estado (DE PAULA, 2015). Entretanto, essas respostas públicas foram sempre na direção 
do “higienismo social”, que materializava nas práticas das instituições totais um ciclo 
perverso de institucionalização compulsória na apreensão, triagem, rotulação, deportação 
e confi namento de crianças e adolescentes (FUCHS, 2010). Essa foi a prática interventiva 
que direcionou historicamente o atendimento aos/às adolescentes envolvidos com a prática 
infracional, sendo normatizada pelos Códigos de Menores de 1927 e 1979 (COSTA e 
MENDEZ, 1994; OLIVEIRA e SILVA, 2011). 

De lá até os dias atuais, as mudanças paradigmáticas promovidas pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990) e, mais recentemente, pelo Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE) (BRASIL, 2006 e 2012b), provocaram alterações 
em relação ao conteúdo, método e gestão do atendimento aos direitos fundamentais dos/
as adolescentes autores de ato infracional (COSTA; MENDEZ, 1994).

Com a vigência da doutrina da proteção integral (ECA) todos/as adolescentes e 
crianças, incluindo aqueles que praticaram atos infracionais, tornaram-se destinatários/as 
de um conjunto de direitos humanos fundamentais que visam assegurar sua sobrevivência 
(direitos à vida, à saúde e à alimentação); seu desenvolvimento pessoal e social (direito 
à educação, à educação, ao lazer, à profi ssionalização, à cultura) e sua integridade física, 
psicológica e moral (direito à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária). 

Contudo, as mudanças no campo normativo-legal não alcançaram a materialização 
desejada, tendo em vista que o atendimento socioeducativo destinado aos/às adolescentes 
suspeitos de autoria de ato infracional e/ou em cumprimento de medida socioeducativa, em 
especial a internação (Art. 112, ECA), ainda preservam em suas práticas rotineiras ações 
e procedimentos punitivos, opressores, de caráter tutelar e menorista (BRASIL, 1990).

Somado a esse passivo histórico, o ambiente político e social brasileiro que emergiu 
a partir do segundo mandato presidencial de Dilma Roussef, culminando com o golpe 
do impeachment, reacendeu o projeto de sociedade autoritária e, com isso, reforçou 
velhos estigmas e mitos, inclusive relacionados ao/à adolescente autor de ato infracional. 
A insistente narrativa que tem contribuído para a percepção do/a adolescente autor/a 
de ato infracional como “classe perigosa” se sustenta em pelo menos quatro mitos: 
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supervalorização dos direitos, impunidade, hiperdimensionamento do problema e 
periculosidade. A infl ação de imagens e informações produzidas pela mídia reforçam 
esses mitos e manipulam a opinião pública, que passa a exigir um conjunto de ações mais 
restritiva de direitos (SALES, 2018; SARAIVA, 2002). 

Muito se tem dito que o ECA é uma legislação que traz em seu texto legal “muitos 
direitos às crianças e aos/às adolescentes”, o que acaba por levar a uma impunidade quanto 
ao cometimento de atos infracionais. Esses mitos da supervalorização de direitos e da 
impunidade confundem a opinião pública. Se atentarmos cuidadosamente para o texto 
legal, veremos que não confere, pois todos os artigos da Lei infraconstitucional (ECA) 
devem ser compreendidos pela lente do artigo 6º do ECA: “Na interpretação dessa Lei, 
levar-se-ão os fi ns sociais a que ela se destina e os direitos e os deveres individuais e 
coletivos” (BRASIL, 1990). 

Além disso, conforme explicam Volpi e Saraiva (1998, p. 15), a natureza garantidora 
individual da inimputabilidade penal aos/as adolescentes com idade inferior a 18 anos, 
assegurada no ECA (Lei 8.069), não implica impunidade, “uma vez que estabelece medidas 
de responsabilização compatíveis com a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento” 
BRASIL, 1990). Mais recentemente, em 2012, tivemos a aprovação da Lei 12.594 que 
regulamenta o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e reforça 
normativamente o preceito principiológico da justiça socioeducativa (BRASIL, 2012b).

Outro conjunto de narrativas capitaneadas pela mídia atribui ao aumento da violência 
no País o “aumento das práticas infracionais”, envolvendo adolescentes. Se analisarmos 
as evidências empíricas divulgadas pelo Anuário de Segurança Pública, veremos que o 
mito do hiperdimensionamento do problema não se sustenta. Segundo dados do Fórum 
Brasileiro da Segurança Pública (2018), em 2016 tínhamos 26.450 adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa, contra 729.551 da população carcerária adulta 
(do Sistema Penitenciário e/ou sob custódia das polícias), o que representa apenas 3,6% da 
população adulta encarcerada. Junto a isso, o mito da periculosidade tem contribuído para 
uma visão distorcida do problema, reforçando o anseio popular por maior endurecimento 
das sentenças a serem aplicadas aos/às adolescentes. Novamente os dados obtidos 
do Anuário da Segurança Pública (FÓRUM..., 2018) informam que, do total de atos 
infracionais praticados por adolescentes em 2016, 76% deles estavam envolvidos em 
criminalidade aquisitiva, e não em crimes contra a vida. Em Santa Catarina, no mesmo ano, 
a mesma criminalidade aquisitiva representava 66% das práticas infracionais envolvendo 
adolescentes. No contraponto, o Mapa da Violência (WAISELFIZ, 2016) registrou que, 
do total de homicídios ocorridos no Brasil por armas de fogo, 58% eram de jovens entre 
15–29 anos, a maioria do sexo masculino e negros. 

As instituições ou serviços que executam as medidas socioeducativas4 não se encontram 
soltos no espaço social: ao integrarem o quadro geral da vida do Estado, personifi cam 
seus interesses, intenções e decisões. Portanto, possuem responsabilidade determinante 
(não exclusiva) de construir e oportunizar alternativas e saídas concretas para esse/essa 
adolescente (FUCHS, 2009). É certo que a medida socioeducativa não tem sozinha “a 
capacidade mágica de produzir uma revolução pessoal, familiar, social no adolescente, 
a ponto de suprir, por um estalar de dedos, toda a acumulação de necessidades não 
satisfeitas no transcurso da vida pregressa”, mas ela tem a responsabilidade de fazer 
mediações capazes de aproximar os/as adolescentes do mundo público dos direitos e de 
alternativas distantes daquelas que contribuíram para sua entrada no sistema de justiça. 
Caso contrário, não se justifi cará seu caráter socioeducativo, e teremos que assumir seu 
caráter exclusivamente coercitivo e retributivo (KONZEN, 2006, p. 363).

A atual Lei Federal 12594/2012 defi ne que o SINASE diz respeito a um “conjunto 
ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas 
socioeducativas [...], bem como todos os planos, políticas e programas específi cos de 

4 Art. 112. Verifi cada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao/à ado-
lescente as seguintes medidas: I – advertência; II – obrigação de reparar o dano; III – prestação 
de serviços à comunidade; IV – liberdade assistida; V – inserção em regime de semiliberdade; VI 
– internação em estabelecimento educacional; VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI 
(BRASIL, 1990).
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atendimento a adolescente em confl ito com a lei” (BRASIL, 2012b). Neste sentido, 
o SINASE prioriza as medidas socioeducativas em meio aberto (liberdade assistida e 
prestação de serviço à comunidade), como estratégia para reverter a tendência crescente 
de internação dos/as adolescentes. Sua operacionalização exige dos profi ssionais e 
instituições que atuam na Política de Atendimento Socioeducativa capacidades política e 
técnica pautadas em princípios éticos constantes nos marcos normativos nacionais (CF/88 
e ECA) e internacionais dos quais o Brasil é signatário.5

Com vistas à concretização de uma prática socioeducativa garantista, o SINASE traz a 
necessidade de acompanhamento técnico que tenha “conhecimento específi co da área de 
atuação profi ssional e, sobretudo, conhecimento teórico prático em relação à especifi cidade 
do trabalho desenvolvido” (BRASIL, 2006, p. 53). Sendo assim, as instituições, programas 
e/ou serviços de atendimento são espaços de atuação profi ssional do/a assistente social.

O Serviço Social, como uma profi ssão interventiva no âmbito da questão social, é 
demandado a atuar em diferentes espaços sócio-ocupacionais, entre eles os que executam 
as medidas socioeducativas. Yazbek (2001) expressa com absoluta clareza a importância, 
a necessidade e a responsabilidade do Serviço Social nos seus diferentes campos de 
atuação, incluindo nessa refl exão os programas que executam medidas socioeducativas:

[...] não há rupturas no cotidiano sem resistência, sem enfrentamentos e que a 
intervenção do assistente social circunscreve um terreno de disputa, e aí está 
o desafi o de sair de nossa lentidão, de construir, reinventar mediações capazes 
de articular a vida social das classes subalternas com o mundo público dos 
direitos de cidadania (YAZBEK, 2001, p. 39).

Entendemos que o Projeto ético-político do Serviço Social encontra-se alinhado com os 
princípios que regem a doutrina da proteção integral dos direitos da infância e juventude, o 
que orienta e direciona a categoria profi ssional para a prática no tempo miúdo do trabalho 
cotidiano, pautados entre outros princípios na “defesa intransigente dos direitos humanos 
e recusa do arbítrio e do autoritarismo” (BRASIL, 2012a, p. 20). 

Como profi ssionais do Serviço Social inseridos/as nos espaços de execução de medidas 
socioeducativas, temos alguns desafi os importantes que nos exigirão permanentemente 
competências técnica e política para os enfrentamentos necessários no campo do 
atendimento aos/às adolescentes e nas relações político-institucionais, sobretudo no 
controle social democrático, pois a “transformação da realidade é um processo permanente 
e metódico de questões que se colocam no mundo social”, que envolvem “um processo 
contínuo de tomada de decisões, inscritas nas relações de poder (BAPTISTA, 2015, p. 17). 

Assim, no campo político-institucional de articulação com o Sistema de Garantia de 
Direitos (Resolução 113/2006),6 o/a assistente social deve ocupar os espaços de controle 
social democrático a fi m de assegurar que o conjunto de direitos extensivos aos/às 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa efetivamente se materializem 
(BRASIL, 2006b). Isso exigirá do/a assistente social “pensar a ética como pressuposto 
teórico-político que remete para o enfrentamento das contradições postas à profi ssão, a 
partir de uma visão crítica e fundamentada teoricamente das derivações ético-políticas 
do agir profi ssional” (BRASIL, 2012a). 

Outro desafi o importante que exige o protagonismo do/a assistente social está no campo 
da execução direta das medidas socioeducativas, em especial aqui destacada a medida de 
internação, pois as evidências por meios de pesquisas e estudos, mais recentemente o de 
Silva (2019), sugerem a existência de um hiato entre o direito legal e o direito real destinado 
aos/às adolescentes no processo de execução das medidas socioeducativas. As instituições 
socioeducativas de internação, sobretudo o Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) 
5 Entre eles: Convenção sobre os Direitos da Criança, Sistema Global e Sistema Interamericano dos 
Direitos Humanos, Regras Mínimas das Nações para a Administração da Justiça Juvenil (Regras 
de Beijing), Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção de Jovens Privados de Liberdade.
6 [...] constitui-se na articulação e integração das instâncias públicas governamentais e da sociedade 
civil, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de promoção, 
defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e do/a adolescente nos níveis 
Federal, Estadual e Municipal (CONANDA, 2006b, p. 1).
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Grande Florianópolis, que atende adolescentes do sexo masculino do estado de Santa 
Catarina,7 ainda estão impregnadas de prática autoritária e planejamento espontaneísta, 
muito embora a narrativa da gestão estadual apresente para a opinião pública um discurso 
alinhado com os preceitos da doutrina da proteção integral (ECA) (BRASIL, 1990). 

A pesquisa realizada por Silva (2019) com o CASE da Grande Florianópolis trouxe 
para a cena pública uma temática urgente a ser pautada nas discussões e intervenções 
técnicas e político-institucionais: a interferência das facções do tráfi co de drogas nas 
instituições socioeducativas de internação, e como essas facções têm alterado a dinâmica 
socioeducativa. Na pauta interventiva do/a técnico/a e, nesse caso, do/a assistente social 
na instituição socioeducativa, trouxe a expressão “faccionado” para o roteiro de perguntas 
técnicas feitas com os/as adolescentes que entram para o cumprimento de medida 
socioeducativa de internação. 

Vários/as adolescentes chegam à instituição vinculados formal ou informalmente a uma 
das duas facções do tráfi co de drogas que dominam o território de Florianópolis: o Primeiro 
Comando da Capital (PCC) e o Primeiro Grupo da Capital (PGC).8 Essa vinculação se 
estabelece principalmente nos territórios de origem desses/dessas adolescentes que, ao 
se inserirem em facções do tráfi co de drogas, aderem a uma nova cultura e a um novo 
estilo de vida que, ao mesmo tempo que lhes permite alcançar seus objetivos, em sua 
maioria relacionados ao consumo, os torna automaticamente inimigos dos grupos rivais 
(SILVA, 2019).

Esse ideário de rivalidade tem sido reproduzido dentro do ambiente institucional, uma 
vez que a impossibilidade de convivência entre os membros de facções rivais, igualmente 
como se dá a regra no ambiente externo, tem sido também aderida pelos diferentes 
profi ssionais que integram o fazer institucional no atendimento socioeducativo, entre 
eles a própria categoria profi ssional, que se encontra fadada ao discurso de proteção da 
integridade física dos/as adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de 
internação.

Dessa forma, sem considerar os parâmetros inerentes ao trabalho socioeducativo, o 
CASE deixou-se — igualmente como nos territórios ocupados pelas facções do tráfi co — 
dominar-se pelas imposições das facções do tráfi co de drogas, fato que se observa pelas 
rotinas da Unidade, que compreendem desde a chegada do/a adolescente, o percurso, 
até a casa em que estará alocado, sua saída para as atividades escolares, físicas, de 
profi ssionalização — quando acontecem — e até mesmo de saúde, “pensadas visando 
à melhor adequação das facções nos espaços institucionais” (SILVA, 2019, p. 100). 
Ainda têm sido muito poucas as discussões que abordam a necessidade de se repensar o 
ambiente da medida socioeducativa de internação frente à inserção dessas facções também 
no contexto institucional, refl etindo mais uma vez o descaso para com o/a adolescente 
e para com a instituição da medida, que deveria agir “de forma educativa buscando 
reconhecer a subjetividade do/a adolescente em consonância com o desenvolvimento de 
suas capacidades e potencialidades” (BRASIL, 2013). 

O estudo de Silva (2019) apontou que o corpo técnico, compreendido por assistentes 
sociais e psicólogos, tem feito tensionamentos importantes9 para fortalecer a prevalência 
dos aspectos pedagógicos em relação aos aspectos meramente sancionatórios da medida 
socioeducativa. Contudo, as relações de poder instituídas de forma vertical e autoritária 
nas gestões pública-estaduais, responsáveis legais pela execução da medida privativa de 
7 Antes de sua efetiva construção, conforme os moldes previstos pelo SINASE, o CASE, anterior-
mente denominado Centro Educacional Regional São Lucas, foi cenário de diversos processos que 
se apresentam como parte de sua história e que retratam o descaso, a concepção sancionatória, a falta 
de estrutura e a forte responsabilização do/a adolescente pelo ato infracional. Apesar de ter sofrido 
mudanças arquitetônicas, o ambiente institucional conserva em seu interior as práticas autoritárias 
e menoristas. 
8 A primeira é considerada uma das maiores organizações criminosas do país desde 1993, com repre-
sentações em 22 estados brasileiros, entre eles Santa Catarina, e a segunda, que teria sido organizada 
por detentos da Ala de Segurança Máxima da Penitenciária Masculina de Florianópolis (SC) no ano 
de 2003 (SILVA, 2019).
9 Esses tensionamentos culminaram numa oferta realizada por um agente de segurança socioedu-
cativa a um adolescente interno, a qual envolvia o assassinato de uma assistente social em troca de 
uma nova identidade.
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liberdade, têm imposto uma direção correcional repressiva, nos moldes do direito tutelar, 
tendo o controle punitivo como estratégia institucional, o que sobremaneira distancia-se 
do caráter pedagógico e educativo com o qual deveria corresponder.

Diante desse cenário, os/as assistentes sociais podem e devem contribuir nessa agenda 
social interventiva — com o apoio institucional direto, por meio da fi scalização preventiva 
por parte do Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) — pautando sua intervenção 
técnica e política pela busca da afi rmação dos direitos dos/as adolescentes privados/as de 
liberdade, pela premissa da Proteção Integral, reafi rmando que o/a adolescente autor de 
ato infracional é detentor de direitos e, assim como nos diz o artista musical Djonga,10 na 
letra de uma de suas músicas, que nós possamos “[...] desafi ar a lei da gravidade (pois) 
pobre morre ou é preso nessa idade”.

Pelas razões e desafi os descritos acima, é que julgamos urgente que os/as assistentes 
sociais atuantes no Sistema Socioeducativo se fortaleçam coletivamente, mas também 
precisamos buscar a adesão de novos profi ssionais do Serviço Social, e a Universidade 
tem um papel fundamental nessa formação profi ssional, sobretudo abrindo campos novos 
de estágio supervisionado nessa área de atuação profi ssional.

Além disso, a atuação do/a assistente social, pautada pelo projeto ético-político da 
profi ssão, poderá contribuir signifi cativamente no campo político-institucional, a partir 
de sua inserção nos espaços de controle social democrático, incidindo no campo da 
formulação, deliberação e fi scalização das políticas públicas, especialmente aquelas que 
dialogam com a Política de Atendimento Socioeducativa. 

No campo da intervenção direta nos espaços de atendimento socioeducativo, , urge 
realizar releituras críticas da realidade social e da própria intervenção, com atuação 
participativa e crítica, fazendo os tensionamentos necessários a fi m de assegurar o caráter 
da incompletude institucional e a importância para o fortalecimento do Sistema de Garantia 
de Direitos, a partir de uma ação metódica na construção de fl uxos e pactuações que 
materializem os direitos dos/as adolescentes. Por fi m, o campo interno da institucionalidade 
trará contribuições técnicas e políticas no alinhamento conceitual, gerencial e no processo 
educativo em bases éticas e pedagógicas no atendimento socioeducativo. 
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