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• Um estudo exploratório sobre experiências significativas no
atendimento ao jovem em conflito com a lei e sua família

An exploratory study about significant care experiences with teenagers in
conflict with the law and their families

Vânia Conselheiro Sequeira1

Amanda Carneiro Pinheiro2

Ana Carolina Mischiatti Soares3

Universidade Presbiteriana Mackenzie (U.P.M.)

Resumo: O artigo se baseia em um levantamento documental de experiências significativas
no atendimento aos jovens autores de ato infracional e suas famílias. São analisadas nas
dissertações de mestrado e nas teses de doutorado levantadas no mês de agosto de
2009, pela base de teses digitais da Biblioteca de Teses e Dissertações Digitais. O objetivo
desta pesquisa é o de buscar descrições detalhadas de experiências positivas de aplicação
da medida socioeducativa que trazem propostas alternativas aos modelos instituídos e
que demonstram viabilidade da implementação do ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente). São selecionadas experiências que apontam novos caminhos propostos
ao jovem em conflito com a lei. Este estudo confirma a possibilidade de aplicação dessas
medidas e a importância de tratar esses adolescentes como seres em desenvolvimento e
não apenas como sujeitos que transgridem a lei, propiciando-lhes dessa forma qualificação,
capacitação como também diminuição de preconceito a eles relacionados.

Palavras-chave: ato infracional, medidas socioeducativas, família.

Abstract: The article presents a documented analysis of significant experiences in
attendance of young authors of infrational act and their families, described and analyzed
in dissertations of masters and doctors degrees made in august 2009 based on digital
theses from theTheses and Digital Dissertations Library. The objective of the research
was to describe in details the experience and apply social education measures that could
bring alternative proposals to the role model institution that demonstrated liable
implementation of ECA. We selected experiences showing new ways of treatments applied
to adolescents once in conflict  with the law. This study confirms the possibility of
conducting social education and the importance of treating the youngsters on how to
become a better person,  not only seen as transgressions of the law, but giving them a
chance of qualification and ability, as well as reducing the prejudice agains them.

Keywords: infrational act, social educative measures, family.

1. Introdução
Segundo a Fundação Casa, em 2008, 18.788 jovens estavam cumprindo

Medidas socioeducativas (MSE), sendo 5.268 em internação, 392 em
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semiliberdade e 13.128 em liberdade assistida. É um número muito alto. Apesar
disso, é pequena a quantidade de pesquisas sobre o tema cujo enfoque seja
prático. É o que justifica esta investigação que tem por objetivo analisar
experiências de atendimento exitoso ao jovem autor de ato infracional e à sua
família.

De acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), a prática
do ato infracional é vista como uma circunstância que pode ser modificada, por
meio educativo, considerando que os adolescentes são pessoas em
desenvolvimento. Após comprovado o ato infracional, cabe à autoridade judicial
a aplicação de medida(s) prevista(s) no artigo 112 do ECA. Tais medidas
socioeducativas devem estar de acordo com o respeito e a condição de
desenvolvimento do adolescente infrator. Precisa levar em conta a infração
cometida, a condição sociofamiliar e a compatibilidade de serviços e programas
municipais e estaduais. Segundo o ECA, as medidas consideradas educativas
devem garantir os direitos do jovem, ou seja, acesso a serviços de saúde,
educação e formação profissional (Volpi,2006).

Para Mello, S.L. (1999), não basta apenas ter uma legislação avançada,
como o ECA, se for inaplicável; é preciso inserir a questão do adolescente autor
de ato infracional nos movimentos contra a pobreza, discriminação, preconceito
e exclusão social, que são fatores de maior extensão.

2. Causas do ato infracional
Para poder identificar os fatores que incidem no jovem, motivando-o ao

ato infracional, há necessidade de, segundo alguns autores, analisar o
desenvolvimento daquele desde os seus primeiros meses de vida.

Violante (2000) chama atenção para o processo de identificação mãe e
criança antes do Eu estar formado. Através dessa função primária, o bebê se
vincula com ela. As respostas desta às demandas do bebê são metabolizadas
com o desejo materno de dar ou receber afetos. É através dessa significação
que as palavras e ações da mãe vão ter para o filho função identificatória. Assim,
aos olhos dela, o bebê é o “mais bonito” e “o mais inteligente”, iniciando desse
modo o desenvolvimento de emblemas identificatórios que transcendem,
posteriormente, a família para seguir na escola, no trabalho e na cultura em
geral. Assim, segundo Violante (2000), o Eu não se restringe apenas a discurso
materno mesmo que este seja de grande valor. Ativamente vai incorporando
estigmas adquiridos de outros meios, como a ação do grupo de pares.

É necessário verificar, em quaisquer discursos, sejam eles de ordem
familiar ou social em geral, as referências que possam ter existido ou existem
na vida do jovem, que explicam os processos identificatórios. Sabe-se que os
estigmas resultantes do ambiente em que o jovem vive podem ser tão intensos
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que prejudicam sua personalidade, conduzindo-o, por exemplo, a reações como
os atos infracionais.

Vive-se em um clima sociocultural cujas repercussões são difíceis de serem
avaliadas. Apesar dos avanços científicos e tecnológicos existentes, observa-
se, hoje em dia, um contexto de violência tanto na família quanto na escola,
trabalho e na cultura em geral; enfim, em qualquer contexto que o jovem frequente
há oportunidade de desenvolver identificações de natureza violenta.

Levisky (2000) considera a cultura como forte via de expressão da violência
que precisa ser conduzida educacionalmente para que a vida social se torne
viável e suportável. É válido considerar que o ato infracional possui inumeráveis
facetas e cada uma delas tem suas formas diferentes de serem conduzidas.
Numa sociedade em que cada vez menos se tem ciência de suas contradições
e valores, a mídia não hesita em destacar as violências cometidas pela juventude.
Ela utiliza de mecanismo de controle social que tem como agente a
estigmatização. Este processo consiste em rejeitar e denunciar drasticamente
aqueles que possuem características diferentes do ideal de normalidade da
cultura em que se vive. São elas as pessoas com deficiência, diferenças étnicas
e/ou submetidas a situações de pobreza. A rejeição a essas pessoas vem a ser
uma estratégia de controle, de exclusão já que uma grande parte de nossa
população está sujeita a esse tratamento. Exclusão esta que consiste em dificultar
o acesso a oportunidades culturais e socioeducacionais necessárias ao pleno
desenvolvimento do jovem.

As diferentes condições sociais, culturais e educacionais transformam não
só a representação social da criança e do jovem como também sua interioridade.
Para falar sobre adolescência, é necessário compreender que o jovem só pode
ser estudado no contexto social em que está inserido, uma vez que ele e o
ambiente se inter-relacionam mutuamente (Salles, 2005).

Segundo Calligaris (2000), os jovens podem se transformar em um grupo
social, constituindo um aglomerado separado dos adultos. Podem se reconhecer
como pares, compartilhando de suas escolhas e estilos, mostrando que
diferentemente das crianças, consideram que sua comunidade não é somente
família. Como os adultos não reconhecem o jovem como par, este se afasta
deles e cria microssociedades que vão desde o grupo de amigos até aquelas
com possibilidades mais sofisticadas.

Para entrar em algum desses grupos de adolescentes, é necessário ter
algo em comum com eles e é neste momento que os jovens podem participar
de uma atividade ilegal, por exemplo, roubar em grupo, o que produz uma culpa
comum, um ato compartilhado. O grupo de adolescente pode-se tornar
transgressor, pois acredita que assim terá reconhecimento. Se este não vier
dos adultos, virá, pelo menos, dos outros indivíduos do próprio grupo, uma vez
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que este ato pode ser também coletivo, garantindo um reconhecimento recíproco.
Quanto mais um comportamento infrator encontrar reconhecimento dos outros,
mais se firma. O adolescente tentará impor pela força o que julga não estar
sendo ouvido, e fa-lo-á por meio da violência (Calligaris, 2000).

Uma das funções fundamentais da família é garantir o pertencimento do
indivíduo no grupo por meio das regras de filiação, que implica no reconhecimento
do lugar da criança na família e na sociedade. Diversas configurações mostram
como o laço social é mais importante para a sustentação da filiação e do
pertencimento do que simplesmente o fator biológico. O laço social que inscreve
a criança em sua rede simbólica é a filiação e suas regras (Heretier,1996).

Ser filho de alguém, ter uma família significa ter uma herança, material e
simbólica. A filiação define um lugar familiar e social. Carrega-se junto com o
nome uma história, um lugar na sociedade. Ser filho de alguém deixa marcas
fundamentais para a estruturação de uma pessoa; há um trabalho de subjetivação
a ser feito para cada um de nós, que nos torna únicos, mas também nos une
aos que nos precederam e nos permite desenvolver laços sociais. É possível
afirmar que a família tem a função de transmitir os valores e garantir que o
indivíduo tenha seu lugar na sociedade. A filiação é sempre social, pois implica
na posição que o jovem ocupa tanto na família quanto na sociedade e é
interessante questionar que lugar está sendo facilitado a ele. Esse é um problema
que vai além das classes sociais, e pode provocar uma ruptura dos laços
daqueles que ficam mergulhados em uma violência até gerar atos infracionais
em busca do pertencer, de fazer parte de um grupo, de constituir uma identidade
(Sequeira, 2007).

Estudos sobre as famílias do jovem autor de ato infracional mostram que,
na maioria das vezes, são monoparentais (47%), destes há pais separados
(33,5%) e órfãos unilaterais (13,5%). Os adolescentes que possuem família e
moram com os pais biológicos são apenas 28% e na maior parte dessas famílias
a renda é baixa ou não possuem atividade remunerada. A carência de políticas
públicas aumenta o quadro da vulnerabilidade social e o adolescente busca
recursos materiais e reconhecimento pessoal, ingressando no crime para atender
a essas necessidades (Barros & Laurent apud Telles e outros, 2006).

A criminalidade juvenil está relacionada com situações de vulnerabilidade
e exclusão social vivida pelas famílias do jovem autor de ato infracional. Não só
pela falta de recursos materiais, mas por fragilidades decorrentes dessa violência
social nos vínculos familiares. Quando os jovens convivem com um grupo, podem
cometer ações de transgressão decorrentes de um processo de identidade e de
pertencer ao grupo, revelando inconformismo com as situações adversas e de
vulnerabilidade social (Barros & Laurent, apud Telles e outros, 2006).
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3. Método
Esta pesquisa faz parte de um estudo maior, cujo objetivo é analisar

qualitativamente o atendimento psicossocial dado ao jovem e à sua família em
instituições de aplicação de medidas socioeducativas; buscando identificar
experiências significativas e contribuir para o aprimoramento das formas exitosas
de atendimento a essa população. Optou-se por fazer um levantamento de teses
e dissertações que apresentam e analisam experiências significativas em MSE,
porque dessa forma tem-se acesso a detalhes das experiências que não se
conseguiria por meio de documentos oficiais ou disponibilizados nos sites das
instituições.

Este artigo apresenta uma análise documental de experiências significativas
no atendimento aos jovens autores de ato infracional e suas famílias, descrita e
analisada nos documentos citados que foram levantados no mês de agosto de
2009 pela base de teses digitais (Biblioteca de Teses e Dissertações Digitais).
As palavras-chave usadas foram: medida socioeducativa; FEBEM e Fundação
Casa. O resultado foi de 328 teses e dissertações, sendo que algumas apareciam
mais de uma vez nas diferentes listagens de cada palavra-chave.  A partir das
listas de teses e dissertações sobre MSE no Brasil, selecionaram-se aquelas
que mostraram detalhes na descrição das atividades práticas no atendimento
psicossocial ao jovem infrator e sua família, disponibilizadas por meio digital,
portanto de fácil acesso para divulgação. Apresentam-se cada uma dessas
experiências relatadas de forma que possa inspirar sua multiplicação, como
forma de contribuição para políticas públicas pertinentes.

Trata-se de um estudo exploratório sobre essa temática, já que informações
sobre detalhes da aplicação da MSE são de difícil acesso. O estudo exploratório
visa analisar experiências com probabilidade de serem exitosas na recuperação
do jovem em conflito com a lei. Este trabalho consiste em uma pesquisa mais
flexível do que outros métodos de estudo, além de ser mais amplo e disperso
(Hernandez, 2006). Opta-se também por descrever sinteticamente as
experiências encontradas. Segundo Hernandez (2006), o estudo descritivo tem
como finalidade detalhar situações, acontecimentos e como se manifestam
determinados fenômenos. Este estudo não terá a intenção de mensurar o
fenômeno, mas sim de explorá-lo, possibilitando trabalhos posteriores.

4. Discussão dos resultados
É importante ressaltar que existem diretrizes nacionais para aplicação de

MSE. O SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo) é fruto de
uma construção coletiva, envolvendo representantes de entidades, diversas áreas
do Governo e especialistas no campo. O SINASE é um documento norteador de
ações que envolvem adolescentes em conflito com a lei, a fim de evitar a violação
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de direitos no cumprimento de medidas socioeducativas. Articula os três poderes
do Governo para o desenvolvimento de programas de atendimento à criança e
ao adolescente, criando condições possíveis para que este último, em conflito
com a lei, possa receber atenção de qualidade. As entidades que executam as
medidas socioeducativas se estruturam em dimensões básicas, visando à
concretização de uma prática pedagógica sustentável no que diz respeito ao
espaço físico, infraestrutura e capacidade.

Os programas que executam a medida de liberdade assistida e
semiliberdade não deverão exceder a vinte adolescentes por grupo, mantidos
em um ambiente familiar e social, com boas condições de higiene, limpeza,
circulação, segurança, saúde, alimentação, educação e repouso, bem como
oferecer atividades de lazer individual e social, para os jovens e seus familiares.
Nas unidades de internação, poderá haver a permanência de até 40 adolescentes,
num local que proporcione mudança de ambiente entre a fase inicial de
atendimento, a intermediária e a conclusiva.

O Desenvolvimento do Adolescente está relacionado com a elaboração
do Plano Individual de Atendimento (PIA) e a realização do diagnóstico
polidimensional e acompanhamento da evolução pessoal e social do jovem. Os
programas deverão oferecer acesso com qualidade à escolarização, atividades
desportivas, culturais e de lazer, assistência religiosa, à saúde, atividades
profissionalizantes, vestuário, higiene pessoal e também inclusão social. O
acompanhamento biopsicosocial deverá ser realizado por uma equipe
multiprofissional, composta por médico, enfermeiro, dentista, psicólogo,
assistente social, terapeuta ocupacional, auxiliar de enfermagem e auxiliar de
consultório dentário. Com relação a recursos humanos, há necessidade de
oferecer formação e capacitação continuada específica para o trabalho
socioeducativo, com participação governamental, assim como fazer alianças
estratégicas para o desenvolvimento das ações que devem ser procuradas junto
a ONG´s, universidades, entre outras instituições.

O documento do SINASE organiza parâmetros da ação socioeducativa
em oito eixos estratégicos, que visam estabelecer condições e referências às
entidades ou programas que executam a internação provisória e as medidas
socioeducativas. São eles: Suporte Institucional e Pedagógico; Diversidade
Étnico-racial; Gênero e Orientação sexual; Educação; Esporte, Cultura e Lazer;
Saúde; Abordagem Familiar e Comunitária; e profissionalização/trabalho/
previdência e segurança.

5. Medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade (PSC)
Miyagui (2008) realizou uma pesquisa qualitativa com jovens sobre as

vivências deles, tanto do ato infracional quanto na medida socioeducativa. Um
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dos estudos de caso apresentados foi de Ane (nome fictício), 16 anos, residente
em um bairro de classe média, estudante do ensino médio. Tinha irmãs mais
velhas de 19, 22 e 27 anos. Seu pai era caminhoneiro, sua mãe, zeladora e a
renda mensal da família era de aproximadamente R$ 1.500,00. Ane morava com
os pais e a irmã mais velha. Foi obrigada a cumprir a medida de PSC por ter
furtado dinheiro do local onde trabalhava. Ela cumpria a medida de PSC há
aproximadamente dois meses, vinculada a uma entidade católica.

Ane contou que necessitava de dinheiro para as despesas de um desfile
de que estava participando, precisava pagar a inscrição, as roupas, arrumar o
cabelo e outras coisas. Seu noivo pagou metade, mas ela não tinha dinheiro
para pagar o que faltava e então pegou o dinheiro no local onde trabalhava porque
pensou que ninguém iria descobrir. Após o furto, Ane se arrependeu e devolveu o
dinheiro. Relatou que sua mãe nunca a ensinou a roubar e por isso se sentiu
mal e contou tudo. Achava que iria realizar um trabalho mais difícil, pelo que ela
havia feito, mas, quando chegou à instituição, viu todo mundo trabalhando e
pensou no prejuízo de ter que trabalhar de graça e estar perdendo a oportunidade
de procurar um outro emprego (Miyagui, 2008).

Ane relatou que não sabia como funcionava a instituição, mas que gostou
porque lá tratavam todos de igual para igual. A jovem acreditava que se a pessoa
fez algo errado, ela deveria pagar pelo que fez e, nessa instituição, ela pagava
sendo educada, aprendendo para um futuro melhor. Acrescentou que o trabalho
era muito cuidadoso, pois ao chegar lá eles já tinham tudo organizado sobre o
que ela teria que fazer. A jovem acreditava que quando se gosta do trabalho que
se está realizando é mais prazeroso pagar pelo que se fez de errado, pois é
possível uma educação diferente.

Ane disse que se abriu para o mundo, contou que se empenhou mais nos
estudos, passou a tirar notas melhores e começou a realizar atividades que
eram proveitosas para ela. A garota disse ter aprendido a olhar para si mesma,
mas nunca deixar de olhar para o outro também, pois acreditava que sozinha as
pessoas não são ninguém. Ela disse ser importante ter alguém para conversar
e para ajudar quando preciso, além de não criticar os outros antes de conhecê-
los melhor.

Miyagui (2008) concluiu que a experiência de Ane com a PSC foi
extremamente significativa, pois desenvolveu aspectos identificatórios, tanto com
colegas quanto com a família. A jovem pôde entrar em contato com uma realidade
que ela diz ser muito diferente da sua, permitindo uma visão mais ampla do
cenário no qual ela vive, além da PSC ter promovido a conscientização e
arrependimento do ato infracional cometido. Ane se mostrou mais confiante em
relação a si mesma, acreditando que poderá ter um futuro melhor a partir dos
cursos realizados e seus aprendizados na instituição.
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A medida socioeducativa de PSC pôde proporcionar um efeito subjetivo na
adolescente porque tinha caráter educativo e lhe propiciou desenvolvimento
cultural e profissional apropriado.

6. Intervenção familiar em contexto infracional
Fontes (2008) estudou as relações intergeracionais nas famílias em contexto

infracional. Investigou as identificações entre avós e seus netos adolescentes
autores de ato infracional, promovendo uma intervenção no espaço de
convivência intergeracional, buscando o fortalecimento da referência socioafetiva,
visando à alteração das trajetórias infracionais dos netos.

A intervenção de Fontes (2008) ocorreu com a família de Maria das Dores,
de 63 anos, e seu neto Justino, 18 anos, que moravam com Joyce (15 anos),
irmã de Justino; Cléber (21 anos) meio-irmão de Justino; Marcos (28 anos), filho
do casamento da avó com o atual companheiro, Walter; Naiara (9 anos), filha de
Marcos. Todos eles viviam com a pensão da avó de R$ 350,00 e uma cesta
básica doada pela Igreja Evangélica. Note-se que todos os nomes são fictícios,
a fim de preservar a identidade dos autores desse caso.

O ambiente afetivo na primeira visita orientadora domiciliar se mostrou
bastante entristecido. A avó chorou no início da entrevista e relatou sua revolta e
indignação com as atitudes do neto, disse que as pessoas deixavam tudo
trancado com cadeados em casa para que o Justino não pegasse nada. A avó
contou que sentia medo do neto pelo tom grosseiro com que era tratada por ele
e pelos xingamentos que recebia. Maria das Dores disse que quando Justino
era criança, era um menino bom e “só ficava bravo se mexessem com ele”
(sic), mas que depois foi influenciado pelas companhias e passou a se drogar e
a roubar (Fontes, 2008).

No segundo encontro orientador, a avó comentou como se sentiu aliviada
de poder contar sua angústia no primeiro encontro e como se tinha sentido melhor
durante toda a semana. A avó contou que, no dia seguinte ao da primeira
entrevista, todos os membros da casa se reuniram e combinaram que mudariam
de atitude em relação a Justino; se ele chegasse de cara feia, ninguém falaria
nada e depois voltariam a falar com ele normalmente. Decidiram que era
importante que o jovem se sentisse bem dentro de casa e que essa seria uma
das formas de ele sair da vida errada em que se encontrava. Durante o segundo
encontro, foi realizado o Genossociograma, com a participação da avó, Justino,
sua irmã Joyce, a pesquisadora e uma observadora. Ao final do encontro, foram
resgatados os valores de trocas familiares na história de vida de cada um deles
e mais uma vez a avó falou da sua nova disposição para ajudar o neto a sair do
caminho que estava seguindo. O jovem foi chamado a participar dessas
mudanças, ficou mobilizado quando pôde conhecer parte de sua história de vida
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que ainda não sabia a partir do momento em que ele viu a influência que a violência
teve em sua história familiar. Justino teve um pai violento até os seis anos de
idade, a mãe morreu aos 33 anos pelo vírus da AIDS, contraído através do pai de
Justino que era soropositivo e alcoólatra. Até o momento em que o
Genossociograma foi realizado, o jovem não sabia o motivo da morte de sua
mãe. Descobriu também que o relacionamento dos pais era carregado de
violência física e emocional e que a avó, Maria das Dores, muitas vezes, teve de
socorrer a filha das agressões do marido. Justino percebeu, a partir dessas
informações, que ainda havia tempo de mudar seu trajeto, com o apoio da avó e
da família, uma vez que essas mudanças seriam bastante difíceis (Fontes, 2008).

Um ano depois da segunda visita, Fontes voltou a visitar Maria das Dores,
que se havia mudado e estava em uma casa pior do que antes, com menos
espaço, mas com menos pessoas morando nela. Justino saiu de casa após
uma briga com o tio e foi morar na rua. Depois de algum tempo, a avó Maria das
Dores o ajudou a encontrar uma pensão para ele morar. O jovem conseguiu um
emprego de ajudante de pedreiro e no momento estava pagando metade de seu
aluguel. A avó relatou que esse foi o início das mudanças com Justino. Segundo
Fontes (2008), foi possível observar o processo de transformação dessa avó,
com uma postura sem ressentimento, mágoa e revolta do primeiro encontro.
Ela se mostrou uma pessoa mais amorosa, relatando as melhoras de seu neto
Justino: Eu fiz o que a senhora falou, tratando ele (o neto Justino) direitinho,
sabe? A gente ficou tratando ele direito. Ele melhorou bastante (sic).

A pesquisadora (primeira autora) acrescentou que nesse encontro se
deparou com uma avó que cuidava com vigilância e afeto de seu neto, inclusive
estava atenta para que ele não precisasse cometer o ato infracional novamente.
Justino estava mais expressivo e com mais liberdade para falar com a avó sobre
o dia do aniversário dele, a falta que ela fez. Dona Maria das Dores reforçou que
a experiência religiosa estava-lhe dando muita força nas mudanças em relação
ao seu neto e que Justino estava respeitando isso (Fontes, 2008).

O trabalho de intervenção com a família não constitui o sentido de culpabilizá-
la pelas falhas do neto, mas de potencializar os vínculos afetivos e identificatórios,
o que tornou possível à avó estabelecer uma nova relação com o neto e vice-
versa.

A seguir são relatadas experiências institucionais.

7. Fundação Criança São Bernardo do Campo
A Fundação Criança de São Bernardo do Campo é uma instituição cuja

missão é realizar projetos, programas e serviços de proteção especial,
socioeducativos a crianças e adolescentes conforme estabelece o ECA. Baseia-
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se na proteção e desenvolvimento das capacidades dos jovens autores do ato
infracional, de maneira que possam diminuir sua vulnerabilidade. Busca
desenvolver o protagonismo familiar e pessoal. A fundação possui diversos
programas. Nesta pesquisa, destaca-se o CASE (Centro Integrado de Apoio e
Defesa à infância e Juventude; Dr. Emílio Jaldin Caldéron)1.

Esse programa é executado desde 1998 e possibilita aos adolescentes
autores de ato infracional o cumprimento da medida judicial socioeducativa de
Liberdade Assistida e/ou Prestação de Serviços à Comunidade, em meio aberto.
Além de grupos de vivência, utiliza a arte-educação como instrumento para que
os adolescentes possam repensar seus valores, atitudes e o modo de ver e
viver o mundo. Com recursos como grafite, tapeçaria, pintura, mosaico, entre
outros, são trabalhados os temas identidade, integração, comunicação,
cidadania, grupo, sexualidade e projeto de vida, num processo reflexivo e de
ressocialização. A família também é envolvida como corresponsável no
cumprimento da medida socioeducativa. Os adolescentes do programa também
são encaminhados a outros programas da Fundação Criança e/ou da rede social
disponível, obtendo excelentes resultados no que se refere à reincidência do
jovem no ato infracional, tendo um dos menores índices de todo o Brasil
(Fundação Criança São Bernardo do Campo, 2009).

O atendimento é feito por educadores, com o intuito de provocar mudanças
de comportamentos e atitudes nos infratores, assim como a participação da
família e da sociedade no processo, que tem cunho socioeducativo. Dessa forma,
a medida tornou-se uma questão pedagógica e sociopedagógica. Antes mesmo
de cumprir alguma medida, os jovens são preparados por educadores, que os
conscientizam do que irão realizar na Fundação. Um dos serviços em destaque
está relacionado ao contato deles com idosos, isso porque consideram que
esses adolescentes possuem poucos vínculos e querem modificar isso por meio
dessa intervenção; algumas atividades que envolvem também aspectos de
etiqueta social como não falar palavrão, estar atento ao modo de se vestir, entre
outros (Ataíde,2002).

As atividades realizadas são variadas, ou seja, se um dia os jovens
trabalham com grafite, no outro pode ser com reciclagem de materiais e
embalagens e assim por diante. Os educadores procuram entender e saber os
significados de certos objetos utilizados por eles (como uso de correntões,
piercings) e discutir sobre isso. As atividades não são fixas e predeterminadas,
sempre envolvem o gosto desses jovens.

Além desse atendimento, a instituição possui grupos com as famílias, isso
porque considera relevante sua participação nas atividades da instituição. Esses
grupos são fechados com seis encontros, e neles os familiares discutem temas
de livre escolha.

1 Ver site da Fundação Criança São Bernardo do Campo: http://www.fundacaocrianca.org.br
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No ano de 2000, a Fundação Criança de São Bernardo do Campo recebeu
do ILANUD (Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a prevenção do
Delito e Tratamento do Delinquente) um prêmio pelo trabalho que realiza com a
aplicação das medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de
Serviço à Comunidade (Ataíde, 2002).

A Usina Socioeducativa pertencente à instituição possui um projeto
chamado “Do olhar transformador à transformação do olhar”, que tem o intuito
de promover o progresso da capacitação, desenvolvimento de habilidades e
inclusão dos adolescentes por meio de atividades socioeducativas. O objetivo é
melhorar suas capacidades, desenvolver autonomia, possibilitar um melhor
relacionamento com a sociedade, estimular a introdução no mercado de trabalho
e, consequentemente, elevar a autoestima. No geral, são onze modalidades
diversificadas de oficinas: canto-coral, flauta doce, violino, viola da gamba, viola
de corda, violoncelo, desenho animado, fotografia, cinevídeo, sonoplastia/
mixagem/gravação. Esse programa é considerado como o único no Brasil a
proporcionar formação do jovem infrator em viola de gamba, em conjunto com
violoncelo, violino, viola de corda e flauta doce, constitui um projeto de música
barroca e forma uma orquestra de câmara da Usina. Todos os materiais e
instrumentos são fornecidos pela Usina Socioeducativa.

Esse projeto é importante pelo fato de explorar os interesses do jovem,
facilitando a sua participação em grupos de pares socialmente aceitos.

8. Salesiano São Carlos
Entidade criada em 1946 por um grupo de pessoas de São Carlos

vinculadas à Igreja Católica. No início, seu intuito era o atendimento de crianças
abandonadas, órfãs ou carentes, do sexo masculino, de recém-nascidos até os
18 anos. Em 1998, recebeu o prêmio BEM EFICIENTE, por ser umas das
cinquenta entidades bem administradas do País. Atualmente, dedica-se aos
adolescentes em conflito com a lei, tendo como lema: para um presente
desafiador, a esperança para o futuro.

Possui programas variados, dentre os quais os de execução das medidas
socioeducativas de meio aberto, conforme art.112 do ECA, com destaque na
prestação de serviços à comunidade (PSC). Os jovens atendidos nesses
programas são orientados e acompanhados por uma equipe técnica, que tem o
objetivo de promover a reflexão para a busca do conhecimento e construção de
uma nova meta para suas vidas. Os jovens que cumprem a medida socioeducativa
de PSC praticam atividades esportivas, frequentam reuniões de grupo; são
orientados para tirar seus documentos, além de receberem refeição e transporte
fornecidos pelo programa (Ataíde, 2002).

Por meio do Programa de Liberdade Assistida, são realizados atendimentos
individuais e em grupo, conforme a avaliação e condição do próprio adolescente,
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ou até mesmo sua família. Acreditam que a partir de um relacionamento saudável
nos grupos, os jovens possam pensar sobre seu projeto de vida. Outra modalidade
de atividade é o trabalho de geração e complementação de renda em parceria
com a Prefeitura Municipal, com recebimento de benefícios como Renda Cidadã.
Todo o trabalho realizado com esses adolescentes envolve uma equipe
multiprofissional, na qual todos trabalham integralmente nas atividades, nas
propostas do Programa e analisam conjuntamente os casos e seu
encaminhamento. Esses programas possuem espaço aberto às universidades,
por meio de estágios. Há maior articulação com a escola para efetivar novas
matrículas e trabalhar com questões relativas a preconceitos (Salesiano São
Carlos, 2009).

Ataíde (2002) afirma que as atividades realizadas nessa instituição têm
obtido resultados positivos, o que pode ser comprovado pelo baixo número de
reincidência, também pelo fato de que os adolescentes retornam à escola e há
melhora nas relações interpessoais. Para esses jovens, são importantes
experiências envolvendo reflexão, responsabilidade e autonomia.
Complementando essas atividades, estão os atendimentos individuais e grupais
em que a medida é executada (seja na própria instituição ou em outra). Tudo
isso junto contribui para o desenvolvimento desses adolescentes. No entanto, a
maior dificuldade está relacionada com a visão e compreensão das pessoas
sobre esses jovens que cumprem PSC.

9. Teatro dentro da antiga FEBEM (Fundação do Bem-Estar do Menor)
As atividades de teatro na FEBEM Arte – Supervisão Cultural da FEBEM

tinham o objetivo de trabalhar as vivências dos jovens, possibilitar a expressão
dos seus sentimentos, a convivência em novos espaços afetivos e com novas
tarefas, ultrapassando o ensinar e o aprender do ensino formal, pois o trabalho
requer sensibilização por parte deles para realização da atividade e para a
interação do grupo. Trabalhar o sofrimento e a angústia que estão presentes na
vida desses adolescentes relacionados com as condições de dificuldade de
subsistência, do desemprego e do preconceito é uma intervenção ético-política
que diz respeito à estrutura da sociedade, trazendo possibilidades em relação
ao desenvolvimento das potencialidades da adolescência, que se encontrava
cerceado.

O trabalho com esses adolescentes ocorria semanal ou quinzenalmente,
pois os encontros dependiam dos ensaios que seriam necessários para a
realização do espetáculo, totalizando 20 encontros no período noturno para não
atrapalhar as outras atividades da instituição durante o dia. Os jovens eram
levados ao espaço FEBEM Arte sob a supervisão dos funcionários da unidade
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de internação, sendo as faltas justificadas somente pelo fato de não haver
funcionários para levá-los (Berzin, 2003).

O ato de encenar buscava a exaltação dos sentidos, a superação do desafio
e a sobrevivência. Os adolescentes relatavam o prazer de encenar, de executar
uma atividade com perfeição e beleza, e de serem reconhecidos por isso.
Desenvolver habilidades relacionadas à expressão corporal, linguagem e
relacionamento em grupo possibilitava aos jovens aprender novos modos de
envolvimento social (Berzin, 2003).

 Segundo Berzin (2003), a experiência significativa não se restringe só ao
momento da oficina teatral ou espetáculo, mas se estende principalmente para
o campo afetivo, representando um processo específico de trabalho artístico
que possui um alcance considerado pelos adolescentes como transformador.
Percebe-se que há esforço desses adolescentes para garantir a manutenção
das transformações que conquistaram a partir do teatro como uma nova
identidade. As habilidades aprendidas, a possibilidade de satisfação e prazer
nas apresentações teatrais configuram uma vida de luta para superar seu
passado, o preconceito, e caminhar para um futuro mais promissor, apesar de
estarem em constante risco devido à problemática social. Este processo tem
um duplo sentido, pois ao mesmo tempo em que os adolescentes desenvolvem
competências e sentem um fortalecimento para a ação, são afetados pelos
entraves sociais. Portanto a afetividade está voltada a esses dois aspectos,
podendo transformar o sofrimento do processo de exclusão social. Esta
experiência pode trazer uma contribuição importante para a psicologia social,
pois demonstra o quanto o afeto é importante na educação para a cidadania,
pois este comportamento não é considerado estático e isolado e sim construtivo
nas condições sociais e nas relações que se estabelecem. Apesar das limitações,
houve superação da condição de inclusão vivenciada por esses adolescentes,
por meio de uma estratégia estética.

10. Futebol Libertário: um novo jeito de jogar na medida
Silva (2006) pesquisou o caráter do potencial educativo da prática esportiva,

especificamente o futebol, na educação não formal como meio para a constituição
e o treino da cidadania. Realizou um atendimento alternativo direto para os jovens
que cumpriam medidas socioeducativas em meio aberto, na região sul da cidade
de São Paulo, recebidos pelo CEDECA Interlagos (Centro de Defesa da Criança
e do Adolescente). Participaram desse projeto 18 jovens, garotos e garotas, de
12 a 17 anos e 11 meses de idade. O método de escolha teve como critério a
entrada na medida há, pelo menos, um mês. Foram realizados 24 encontros
semiestruturados.
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Para Silva (2006) existem quatro pilares que firmam a constituição
pedagógica e representam o eixo que estrutura o trabalho do profissional do
esporte. Esses pilares são: aprender a ser, a conviver, a fazer e aprender a
conhecer. Esses pilares representam ferramentas que transformam potenciais
dos jovens em capacidades e aptidão de agir sobre suas vidas e sobre o mundo
que está à sua volta. O futebol é um bom elemento para esse projeto, pois
permite fazer um paralelo entre o jogo e a vida dos jovens, há um tempo limitado
e regras que definem ações a cumprir.

O futebol foi inserido para controlar o impulso dos adolescentes, pois pode
difundir valores como cavalheirismo, boa conduta e honestidade. O esporte tem
como objetivo aumentar o rendimento e o desenvolvimento pessoal de quem o
pratica. O esportista pode trabalhar algumas questões como: integração,
cooperação, motivação, inclusão/exclusão, comunicação, entre outras, tornando-
se uma atividade expressiva (Silva, 2006).

Praticar esporte apenas por praticar não garante nada, pois o que acaba
predominando é a representação de uma educação baseada no treinamento
esportivo e na aptidão física. Para acontecer um ensino e reflexão dos conteúdos
relacionados ao esporte, deve haver uma proposta político-pedagógica mais
sólida. É essencial uma intervenção entre a atividade esportiva e os conceitos a
ela inerentes. Os profissionais ligados à atividade esportiva são os mediadores,
juntamente com outros, pois assim, as especificidades de cada área podem
complementar-se. É função dos educadores sociais ajudar e mediar a troca de
experiências nesses níveis, procurando um contato mais próximo das questões
que serão trabalhadas junto com o técnico de Educação Física, para, a partir
daí, dirigir as atividades que tenham como finalidade destacar a integração,
comunicação, cooperação, preparando os jovens para encarar desafios atribuídos
pela sociedade. Partindo de reuniões realizadas por uma das pesquisadoras
com esses jovens, diversos aspectos relacionados à relação de convivência no
grupo puderam ser revelados, melhorando a compreensão do jovem sobre a
preparação e execução de regras e todas as suas etapas. A medida pôde
colaborar muito para que os jovens autores de ato infracional refletissem suas
atitudes e utilizassem a oportunidade para mudar seu rumo de vida. Ao final,
demonstraram estar encaminhados para começar a caminhar autonomamente,
com uma concepção totalmente diferente do que possuíam no início (Silva, 2006).

11. Capoeira para adolescentes internos na FEBEM: um estudo sobre a
consciência

A pesquisa de Mello, A.S. (1999) foi realizada na antiga FEBEM, unidade
Tatuapé, com adolescentes autores de ato infracional, com idades entre 12 e 18
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anos. Essas unidades eram divididas em alta, média e baixa periculosidade. Os
adolescentes eram separados conforme o grau da infração cometida e faixa
etária. O trabalho foi realizado na Unidade Educacional 16, classificada como
uma de média periculosidade. Os adolescentes dessa unidade eram mantidos
em regime fechado, a liberação ocorria apenas para atividades educativas,
escolas profissionalizantes e aulas de Educação Física.

Foram realizados oito encontros com a proposta de apresentar o que era
a Capoeira a esses jovens e fazê-los entrar em contato com essa prática.
Juntamente com a atividade física, o pesquisador apresentou músicas aos jovens
com temáticas relacionas à capoeira, à escravidão, à afrodescendência e pediu
que eles falassem o que achavam das letras das músicas. Os primeiros encontros
foram marcados pela desorganização do grupo e certa falta de comprometimento
de alguns jovens que saíam para fumar, por exemplo, e só voltavam no final da
atividade. Apesar dessa desorganização, quando os jovens foram questionados
sobre a impressão que tiveram delas, pronunciaram-se e deram respostas
positivas (Mello, A. S., 1999).

Ao longo dos encontros, alguns meninos que não haviam participado das
rodas de capoeira anteriormente interessaram-se e passaram a tomar parte no
grupo, além de fazerem questão de ser avaliados, perguntando ao professor se
os movimentos estavam sendo executados da forma correta. Por volta do terceiro
encontro, já era possível observar um maior respeito entre os garotos, que
esperavam sua vez de falar e respeitavam as dúvidas dos colegas (Mello, A.S.,
1999).

Um importante aspecto confirmado pela pesquisa foi a viabilidade da
utilização da capoeira como instrumento para programas educacionais.
Historicamente, ela se constituiu como movimento de resistência das camadas
populares. Através dela, os “oprimidos” podiam preservar a sua identidade,
considerando o aspecto musical; importantes temas referentes à cidadania são
abordados. Além disso, o fato de, numa pesquisa interna da antiga FEBEM, a
capoeira ter sido escolhida pelos alunos, coloca-a como uma significativa prática
para eles (Mello, A.S., 1999).

Mello, A.S. (1999) notou em muitos dos seus alunos que apresentavam
traços físicos de afrodescendência, mas não se viam como tal, havia uma
negação em suas falas dessa herança africana. O negro, para eles, era sempre
o outro. Também consideravam como aspectos importantes na fala dos alunos
o uso da palavra “senhor” e de expressões “polícias”, como “Só isso que eu
tenho pra falar” ou “Não tenho mais nada pra dizer”. Essas falas demonstram a
submissão e a opressão que esses jovens estavam vivenciando, como o medo
deles de se pronunciarem, de emitirem suas opiniões. Com o passar do tempo,
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houve uma redução da palavra “senhor” e das expressões “policiais”, o que
demonstrou um desenvolvimento da confiança dos alunos em relação ao
professor/pesquisador. O respeito e a sinceridade, construídos através dos
diálogos, foram os responsáveis pela confiança adquirida. A opressão sofrida
pelos jovens leva ao medo e à submissão. Dessa forma, os adolescentes não
emitem suas opiniões, ficam privados do diálogo, fator imprescindível para o
desenvolvimento da consciência.

A partir da pesquisa de Mello, A.S. (1999), foi possível observar como a
prática de um esporte vinculada a outras atividades pode trazer à tona diversos
fatores ligados à vida dos alunos. Através de discussões de músicas, eles
emitiram suas opiniões e, paulatinamente, desenvolveram uma confiança para
com o professor, relatando, a este, experiências vividas, problemas do cotidiano
e opiniões sobre temas como racismo, preconceito e escola. A pesquisa trouxe
muitos esclarecimentos a respeito da vida desses jovens.

12. Projeto gráfica-escola
A pesquisa que se apresenta é de autoria de Junho (2006). Ela se

desenvolveu junto à Gráfica-Escola, uma iniciativa da Imprensa Oficial do Estado
de São Paulo (IMESP), da Organização não Governamental Associação de
Assistência à Criança Santamarense (Instituto Mamãe), da então Fundação
Estadual do Bem-Estar do Menor (FEBEM) e do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC). No espaço reservado à Gráfica-Escola, os
adolescentes estudaram Impressão off-set; corte, acabamento e montagem;
cópia de chaves e fotolitos.

A escola estava instalada no antigo presídio do Hipódromo (Brás) e visava
recuperar os adolescentes que cumpriam a medida de semiliberdade. Além da
Gráfica-Escola, os jovens frequentavam outras atividades do Complexo
Hipódromo, tais como teatro, informática, curso de padaria, barman etc. O grande
diferencial dessa unidade de semiliberdade é que ela se baseava no artigo 120
do ECA, que aconselha que os adolescentes morem em suas casas e que
devem se apresentar ao local das atividades profissionalizantes todos os dias
úteis e cumprir uma carga de, no mínimo, oito horas diárias (Junho, 2006).

Os objetivos do projeto consistiram em preparar jovens para atividades
relacionadas à indústria gráfica. Além dessas atividades práticas, os alunos do
projeto receberam conteúdos relacionados ao aprendizado da ética profissional,
de habilidades básicas e gestão, para aprimorar sua formação social e
profissional (Junho, 2006).

A segunda fase deste projeto aconteceu dentro da Gráfica-Escola, onde
os adolescentes e seus familiares conheceram a proposta do projeto, o
funcionamento, os instrutores e os professores. Por meio de dinâmicas e
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entrevistas, foram selecionados os trinta adolescentes e cinco suplentes para
trabalharem na Gráfica-Escola. Os escolhidos foram encaminhados da FEBEM
para a IMESP, onde foram submetidos a um exame clínico. Os aprovados
passaram a ter alguns direitos, como os benefícios de uma bolsa educativa de
cento e vinte reais, vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, uniforme
e equipamentos de proteção individual. Após esta etapa, o participante era admitido
pela IMESP e a antiga FEBEM ficava responsável por encaminhar e apresentar
o adolescente para as atividades da gráfica. O acompanhamento aos jovens foi
feito por diversos profissionais e voluntários das instituições de apoio. Existia
uma prioridade em tratar o problema desses adolescentes, envolvendo todos os
que participam da sua vida, tais como família, amigos, escola, entre outros
(Junho, 2006).

O Projeto Gráfica-Escola para muitos adolescentes representou a
manutenção das despesas individuais e familiares, um resgate da autoestima,
uma possibilidade real de aprender uma profissão, assim como a troca de
conhecimento e experiências de vida, que foram imprescindíveis para o
aprendizado de todos. A possibilidade de serem respeitados pelos amigos e
pela família foi parte integrante da motivação dos jovens em rever as suas
atitudes, serem mais compreensivos e trabalharem de forma correta. Segundo
os profissionais, a contribuição do projeto deu-se no fortalecimento do lado
emocional dos jovens, proporcionando a melhora da autoestima e a valorização
pessoal. O resultado do projeto pós-medida socioeducativa não foi acompanhado
pelos profissionais, todavia, por meio de amigos e parentes, chegaram notícias
de que alguns desses adolescentes foram trabalhar em pequenas gráficas na
Grande São Paulo, outros no comércio (Junho, 2006).

13. Fique Vivo: experiência em Internação - São Paulo - Brasil
Iniciado em 1996 como um projeto de prevenção na área de saúde do

Programa Estadual de doenças sexualmente transmissíveis, o Projeto Fique
Vivo ampliou sua atuação para temas como abuso de drogas, preconceito,
cidadania, desigualdade social e violência, transformando-se em uma
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OSCIP, chamada
Associação Fique Vivo. Tais temas emergiram a partir do contato com os internos
e deram um rumo mais amplo e mais alinhado com as práticas socioeducativas.

Foi desenvolvida uma série de oficinas coordenadas por educadores do
Fique Vivo e apoiadas por ações de funcionários da FEBEM, visando fortalecer
espaços socioeducativos no ambiente de internação. Tal movimento gerava uma
série de conflitos que eram trabalhados para que fossem abertas fissuras nas
estruturas enrijecidas. Um psicólogo institucional acompanhava as atividades
desenvolvidas nas unidades, trabalhando nas brechas abertas pelas atividades,
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promovendo reflexões acerca do dia a dia, tendo como objetivo a transformação
da Unidade de Internação em um ambiente menos violento e mais propício para
o diálogo. Uma parceria com o Laboratório de Estudos e Práticas
Fenomenológicas do Instituto de Psicologia da USP (LEFE) oferecia plantões
psicológicos aos adolescentes, visando potencializar os conteúdos mobilizados
pelas oficinas e outras intervenções realizadas nas Unidades de Internação.
(Roman, 2007)

Em 2001, a Associação Fique Vivo foi inserida, a pedido da FEBEM, nas
salas de aula da escola formal localizada dentro da entidade. Havia com isso a
intenção de intervir no processo educacional, já que percebiam os internos
desinteressados do processo escolar. Em 2003, a atuação do Fique Vivo se
estendeu para outro complexo de unidades de internação, partindo do trabalho
em salas de aula, que se localizavam no interior deste complexo. Este ponto do
projeto envolveu atuação junto a psicólogos e assistentes sociais que
trabalhavam nesta unidade, auxiliando-os na implantação de grupos que visassem
atividades socioeducativas junto aos internos, como discussão de temas de
interesse (violência, sexualidade, DST/AIDS). Também atuaram junto aos
professores e materiais didáticos utilizados que, avaliados pela própria direção
da FEBEM, eram distantes da realidade dos jovens. Houve participações nas
reuniões entre docentes e pais de alunos, através de dinâmicas, buscando
viabilizar a comunicação e parceria entre os grupos (Roman, 2007).

Diante de questões como superlotação e insegurança constante de
rebeliões iminentes, o Fique Vivo ofereceu escuta para estes educadores e
técnicos. Foi desenvolvido um Projeto de Rádio para trabalhar a comunicação
entre jovens e funcionários financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social. O projeto estendeu-se até 2004 quando, após mudança de
gestão, a FEBEM interrompeu o convênio com a Associação Fique Vivo1.

14. Considerações finais
O ECA oferece um marco legal na implantação das medidas

socioeducativas, o SINASE o complementa, oferecendo diretrizes mais
específicas. O objetivo da medida não pode ser punir ou excluir o jovem e sua
família, mas ajudá-lo a restaurar suas redes sociais, promovendo a inclusão
social. Reforçar o lugar de infrator para o jovem pode trazer consequências que
dificilmente poderão ser revertidas no futuro.

As leis protetivas como o ECA e os programas de ressocialização dos
jovens em conflito com a lei surgem justamente no contexto de uma resposta
programática ao problema da violência que é comum em nossa sociedade. Todos
têm o direito de oportunidades, mas nem todas as famílias têm condições de

1 Para saber mais: http://www.eaesp.fgvsp.br/subportais/ceapg/Acervo%20Virtual/Cadernos/
Experi%C3%AAncias/1999/17%20-%20fique%20vivo.pdf
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oferecê-las aos seus filhos. O Estado deve ter função protetora, mas isto não
significa que deve tutelar seus cidadãos. Os princípios norteadores do conceito
de vulnerabilidade estão pautados na perspectiva dos direitos humanos e da
emancipação e são congruentes com o referencial do protagonismo juvenil
preconizado pelo ECA. Tal princípio indica que se deve trabalhar com a
responsabilidade de cada agente envolvido no processo socioeducativo: jovem,
família, os socioeducadores, os demais equipamentos da rede e o próprio Estado.

As experiências selecionadas para serem apresentadas aqui neste trabalho
foram as que ofereceram ao jovem a possibilidade de desenvolvimento pessoal,
incluindo a sociabilidade. Aquelas que podem causar rupturas com a ideia de
punição, vingança ou castigo e se embasam no caráter educativo e social. Elas
se preocupam efetivamente com o jovem em desenvolvimento, consideram as
particularidades da construção da identidade dele e tentam fortalecer os seus
laços com a sociedade, desenvolver sua cidadania, muitas vezes esquecida
pela condição de vida marcada pela exclusão social. É preciso compreender
que a exclusão merece destaque dentre os fatores que levam ao ato infracional,
pois ela tem uma lógica; exclui o jovem da cidadania plena e facilita sua inclusão
na marginalidade, na criminalidade, na drogadição ou no tráfico. São eficazes
as medidas socioeducativas que dão ao jovem oportunidades de desenvolverem
suas habilidades e potencialidades. São eficazes as medidas que implicam a
comunidade no processo de ressocialização do jovem, pois o ato infracional
não é somente “culpa” do indivíduo, mas um problema que diz respeito também
à sociedade.
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