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Resumo 

 

Este estudo buscou analisar os adolescentes e jovens que morreram enquanto 

cumpriam medida socioeducativa em meio aberto no município de Natal nos últimos 

cinco anos (2017 a 2021). Buscou-se conhecer os aspectos psicossociais dos ado-

lescentes vítimas e identificar os territórios mais suscetíveis a situações de letalidade 

da violência contra a juventude de Natal.  Para a coleta de dados quantitativos foi 

acessado a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTAS. A 

análise se construiu sob o enfoque marxista de compreensão da realidade e por au-

tores da Psicologia Crítica. Busca-se então, conhecer o quantitativo de jovem que 

morreram em pleno cumprimento da medida socioeducativa ao retratar a realidade 

do jovem socioeducando. O estudo revelou que 25 jovens morreram enquanto cum-

priam medidas socioeducativas em meio aberto em Natal, nos períodos entre 2017 a 

2021. O estudo identificou que a maioria era meninos e que moravam na Zona 

Norte, território identificado como vulnerabilizado. Esta realidade triste e cruel 

demonstrou um retrato da questão social, questão racial, violência e criminalização 

da juventude pobre e que vivem em territórios vulnerabilizados. Concluímos neste 

estudo que os jovens foram vítimas de um Estado necropolítico que usa suas estra-

tégias de mortes do capitalismo para exterminar seus socioeducandos ao tornar es-

tes jovens invisíveis.  

 

Palavras Chaves: Medida Socioeducativa, violência, extermínio da juventude negra. 
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INTRODUÇÃO 

 

Como conclusão do curso de Especialização em Garantia dos Direitos e 

Política de Cuidados à Criança e ao Adolescente, da Escola Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente / Escola Nacional de Socioeducação 

(ENDICA/ENS), executado pela Faculdade de Educação da Universidade de 

Brasília, optamos pelo seguinte tema: Processos Socioeducativos, no seguinte 

subtema: Identidade e Perspectivas de Crianças e Adolescentes. 

O problema a ser observado neste trabalho: Porque adolescentes e/ou 

socioeducandos morrem em pleno cumprimento da medida socioeducativa? 

Notícias de violências e violações de direitos humanos encontrados no 

acompanhamento dos adolescentes em conflito com a lei inspiram na 

construção desta proposta de pesquisa no intuito produzir conhecimento de 

quem são os jovens e adolescentes assassinados durante o cumprimento da 

medida socioeducativa em meio aberto de Natal – RN. 

A violência contra crianças e adolescentes está presente desde muito 

tempo na história da humanidade. Crianças viviam a margem da sociedade 

sendo considerados adultos em miniatura (AIRÉS, 2006) sem a proteção 

integral e prioridade absoluta, conforme estabelecido na Constituição Federal 

de 1988 (BRASIL, 1988) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)1 

(BRASIL, 1990). 

Temos observado um crescente número de adolescentes, jovens, 

negros, pobres e das periferias sendo vítimas de violência letal no Brasil. Os 

estudos demonstram que estes adolescentes, em sua maioria, passaram, em 

algum momento de suas trajetórias, pelo Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo2 (SINASE) conforme relatam Castro, Aquino e Andrade (2009). 

O Brasil implantou o SINASE em 2012, através da Lei 12.594 (e antes 

pelo ECA e pela Resolução do CONANDA de 2006), o qual se caracteriza 

como uma política pública responsável pelo atendimento, acompanhamento, 

                                                             

1 No ano de 1990 foi sancionado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por meio da Lei 8.069, 

de 13 de julho de 1990, sendo norteado pela Doutrina da Proteção Integral, sendo destinados às crianças e 

adolescentes. 

2 As medidas socioeducativas estabelecidas pelo ECA (1990) são: advertência, reparação do dano, 

prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade, internação (provisória, senten-

ciada ou por sanção) previstas no Artigo 101, de I a VI do ECA. 
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responsabilização, educação e sobretudo proteção aos jovens e adolescentes 

autores de atos infracionais (BRASIL, 2012). 

O Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes (SGD), 

foi aprovado por meio da Resolução nº 113, de 2006, pelo Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente CONANDA, se configura como 

essencial para o cumprimento das medidas socioeducativas. A implementação 

das medidas socioeducativas, de acordo com o art.19 do SGD, voltam-se “ao 

atendimento dos adolescentes autores de ato infracional, em cumprimento de 

medida judicial socioeducativa, aplicada na forma da lei, em decorrência de 

procedimento apuratório, onde se assegure o respeito estrito ao princípio 

constitucional do devido processo legal” (BRASIL, 2006). 

O SGD traduz os princípios que regem as ações e propostas dos 

programas de execução de medidas socioeducativas, estabelecendo assim, 

que sua organização e estruturação deva se efetivar por meio do SINASE. O 

cenário do estudo se dará nos Centros de Referência Especializado da 

Assistência Social (CREAS) equipamento da assistência social que atende as 

medidas socioeducativas em meio aberto de Natal. 

Neste sentido, considerando nossa inserção profissional em contextos 

dos processos socioeducativos, o tema da identidade do socioeducando é o 

cenário que envolve este estudo. Porque e quem são os adolescentes que 

morreram em cumprimento da medida socioeducativa nos últimos cinco anos 

em Natal (2017 a 2021)? Onde moravam? Qual o ato infracional cometeram? 

Assim como, observamos a necessidade de conhecer, ao descrever a trajetória 

destes jovens que perderam suas vidas enquanto cumpriam as medidas 

socioeducativas em meio aberto de Natal, o que não estamos fazendo 

enquanto rede do SGD? 

Novaes (2007) relata que são os jovens os mais atingidos, tanto pelas 

transformações sociais, que tornam o mercado de trabalho restritivo e mutante, 

quanto pelas distintas formas de violência física e simbólica, que 

caracterizaram o final do século XX e persistem neste início do século XXI. Se 

olharmos para a história, observaremos que as crianças e adolescentes 

sempre foram culpabilizados pela sua condição. Podemos citar a roda dos 

expostos, as crianças marginalizadas, e os menores infratores como termos 

que retaram a história da infância no Brasil. 
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Araújo (2017) evidenciou a ausência de análise crítica e de uma visão 

das totalidades dos fatos da realidade que permeia os socioeducandos, a 

realidade das execuções das Medidas Socioeducativas, contribui, para 

individualizar as expressões da “questão social”. Desta forma, existe a 

culpabilização e a criminalização dos sujeitos nas situações em que se 

encontram, transferindo a responsabilidade pela proteção social do estado para 

as famílias e indivíduos que sempre foram violados no acesso aos direitos 

humanos e as políticas públicas. 

Considerando a região nordeste do Brasil, em especial o estado Rio 

Grande do Norte, o número de jovens assassinados no ano de 2013 foi de 117 

(FLACSO, 2015). Sabe-se que estes números vêm aumentando conforme 

abordaremos ao longo do texto. É preciso desvendar este fenômeno da 

letalidade da juventude negra em seu território e contexto, no sentido de 

fundamentar políticas que garantem o ECA, as normativas da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e SINASE para protegermos a vida destas 

centenas de indivíduos que não tiveram a chance de crescer e viver em 

dignidade. Uma questão a ser levantada é: será que estes adolescentes que 

morreram cumpriam medidas socioeducativas em Natal? 

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) lançou a pesquisa 

Nacional de Medidas Socioeducativas no mês de março de 2018, no qual 

revelou que no Brasil possuíam 117.207 adolescentes e jovens cumprindo 

medidas socioeducativas em meio aberto – Liberdade Assistida (LA) e/ou 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). 

O estado do Rio Grande do Norte, a mesma pesquisa, apontou que 

1.077 adolescentes cumpriam medidas socioeducativas em meio aberto, sendo 

que 44% encontram-se em Natal. Os atos infracionais se relacionavam com o 

furto, tráfico de drogas ou roubo, sendo os municípios de Mossoró e Natal com 

maior número de casos. 

Dos 159 adolescentes que cumpriam medida socioeducativas em meio 

aberto na cidade de Natal, em novembro de 2021, 16 são meninas e 143 são 

meninos.  Ainda há de se destacar que 77 destes adolescentes estão na faixa 

de 15 a 18 anos, em sua maioria com baixa escolaridade e negros. 

De forma geral, conforme observado por Sant’anna et al. (2005), as 

vítimas de homicídios enquanto cumpriam medida socioeducativa em meio 
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aberto em Natal, entre 2017 e 2021, são jovens negros, periféricos e com baixa 

escolaridade. Sendo assim, considerando o contexto apresentado, o objetivo 

geral desta pesquisa é analisar as trajetórias de vidas de adolescentes vítimas 

de homicídios durante o cumprimento da medida socioeducativa em meio 

aberto em Natal de 2017 a 2021, apresentando quem são, e quantos 

morreram, entendendo sua raça, condição socioeconômica e social, ou seja, 

sua identidade e perspectivas. 

A partir do objetivo geral, desdobram-se os seguintes objetivos 

específicos: identificar a quantidade de socioeducandos que foram vítimas de 

homicídios enquanto cumpriam Medida Socioeducativa em meio aberto nos 

últimos cinco anos (2017-2021) em Natal; Conhecer os aspectos psicossociais 

dos adolescentes vítimas e identificar os territórios mais suscetíveis a situações 

de letalidade da violência contra a juventude de Natal. 

 

1.1 Letalidade da Juventude Negra e Periférica 

Como vimos à proposta de pesquisa visa apresentar os dados 

estatísticos da capital do estado do Rio Grande do Norte dos últimos cinco 

anos (2017 a 2021) sobre o número de adolescentes vítimas de homicídio 

enquanto cumpriam medidas socioeducativas em meio aberto de Natal, 

utilizando-se dados da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social 

(SEMTAS), Departamento de Proteção Social Especial. 

A realidade vivenciada pela juventude que cumpre medida 

socioeducativa em meio aberto de Natal é o foco desta proposta. Sabe-se que 

existem estudos que indicam a reincidência de jovens com o ato infracional 

(MDS, 2018). Esta proposta de pesquisa caminha em concordância com o 

estudo de Miranda (2020, p.46), que retratou sobre o estado necrocapitalista 

em sua obra: 

No que concerne à morte social, essa expressão do 
necrocaptalismo ocorre a partir da negação de direitos sociais, 
sem os quais os sujeitos têm constrangidas as possibilidades 
de traçar trajetórias de vidas. Negar acesso à saúde, à 
educação, ao trabalho digno, à habitação, ao esporte e ao 
lazer, é também, uma forma de produção de morte, pois 
condena os sujeitos a ocupar determinados papéis na estrutura 
social. Não raras vezes, devido às condições precárias de vida 
e à falta de oportunidades de superar tal cenário, o 
cometimento de atos ilícitos se apresenta como uma opção 
tentadora para grandes contingentes da população brasileira. 
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Miranda (2020) ainda revela que é preciso uma análise de toda a 

conjuntura política atual, que nos leva ao que ele denominou de necropolitica, 

se referindo ao extermínio da população negra tendo como alicerce a polícia 

militarizada, proibicionista e violadora da vida humana. E os jovens da 

socioeducação, porque morrem? E o SGD, o que tem feito diante desta 

realidade? 

O SINASE requer pesquisas que nos levem a observarmos os contextos 

históricos da construção das políticas de atendimento a criança e adolescente, 

para respondermos a realidade dos extermínios dos socioeducando 

natalenses. Paiva (2014), na sua obra Justiça juvenil: teoria e prática no 

sistema socioeducativo, indica sobre a necessidade de efetivação do SINASE: 

Sua efetivação, a exemplo dos desafios até então observados 
na implementação do ECA, elaborado não somente com os 
esforços advindos do mundo jurídico, mas também como fruto 
da intensa participação de setores políticos e sociais, requer 
considerar-se a formação social brasileira, cindida por 
interesses e projetos antagônicos de sociedade, os quais 
implicam em diferentes concepções de política pública para o 
atendimento à infância e à adolescência. Assim, o atendimento 
efetivamente destinado ao adolescente autor de ato infracional 
não escapa de ser caracterizado como ambíguo e contraditório, 
muitas vezes o oposto do que é apregoado pela lei (PAIVA, 
2014, p. 44). 
 

É justamente por ser contraditório que vemos a realidade cruel relatada 

nas pesquisas sobre como a violência impacta as juventudes em cumprimento 

de medidas socioeducativas, a exemplo o relatório do Atlas da violência, no 

Brasil revela que no Brasil a violência é a principal causa de morte dos jovens. 

Mas os jovens do Sistema Socioeducativo não deveriam ser protegidos? E o 

caráter pedagógico do SINASE?(BRASIL, 2019). 

O mesmo estudo revela que em 2019, de cada 100 jovens entre 15 e 19 

anos que morreram no país por qualquer causa, 39 foram vítimas da violência 

letal. Dos 45.503 homicídios ocorridos no Brasil em 2019, 51,3% vitimaram 

jovens entre 15 e 29 anos. São 23.327 jovens que tiveram suas vidas ceifadas 

prematuramente, em uma média de 64 jovens assassinados por dia no país. E 

cabe nos questionar: estes jovens era do sistema socioeducativo? 

Os desafios postos e discutidos no III Simpósio Nacional de 

Socioeducação, realizado em novembro de 2021, nos chamam atenção para a 
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importância de pesquisas que levem em conta a raça, a classe social e os 

territórios de vida dos socioeducandos. No mesmo evento, na mesa de 

abertura foi concluída a seguinte afirmativa: “a sociedade produz a violência 

que é atribuída ao adolescente”, e é com base nesta problemática que 

propomos a referida pesquisa, no sentido de produzir estudos epistemológicos 

e críticos que retratem o quão fascista tem sido o Estado, ao exterminar estas 

vidas, juventudes da socioeducação. 

Neste sentido, alertamos para a importância de buscarmos analisar o 

momento histórico e político do nosso país, atentando-se para o monopólio da 

violência do Estado às juventudes e a crise econômica que estamos vivendo, 

assim como a falta de acesso aos direitos humanos. 

Conforme destacam Santos et al. (2012, p. 8) no artigo intitulado: 

“Juventude e violência: trajetórias de vidas e políticas públicas”; temos que: 

O Brasil, a exemplo de outras nações latino-americanas, 
apresenta as marcas históricas do elitismo, do autoritarismo e 
da exclusão, que associada à criminalização das camadas 
mais vulneráveis e ao descaso na promoção e a garantia de 
direitos à população produz um cenário no qual se acentua a 
desigualdade social, criando verdadeiro abismos sociais. 
 

Envoltos à realidade da socioeducação, comparando a este “abismo 

social”, conforme Santos et al. (2012), somos permeados por sentimentos de 

luta, militância em direitos humanos e de esperança, alçamos dizer sobre a 

importância deste estudo. Com o objetivo de produzir conhecimento crítico e 

científico da realidade e de possibilitar contar a trajetória destes meninos (as), 

suas vulnerabilidades e contextos é o que se propõem este estudo, inspirado 

também nos estudos do Ceará, que recentemente publicou o livro e o 

audiolivro3: “onze – movimento mães e familiares do Curió com amor na luta 

por memória e justiça” (ONZE, 2021), que narra as histórias de onze 

adolescentes mortos em Fortaleza no ano de 2015, como também na 

necessidade de aprimorar a prática do psicólogo que atua com medidas 

socioeducativas em meio aberto e no incômodo sobre a realidade da juventude 

de Natal que cumpre medidas socioeducativas, propomos este estudo. 

                                                             

3 O audiolivro (2021) ONZE é organizado pelo Movimento Mães e Familiares do Curió na luta por 

Memória e Justiça. A obra conta a história de vida de vítimas da Chacina do Curió, em Fortaleza, ocorrida 

em novembro de 2015, vitimando 11 pessoas (disponível em: ONZE | Podcast no Spotify). 

https://open.spotify.com/show/0BpCq1aCmY3WBhUZgonmHL
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Visando conhecer a realidade das vulnerabilidades dos socioeducandos, 

este trabalho tem o intuito de analisar a realidade do SINASE na prática, frente 

o que diz a legislação, pois o mesmo possibilitará demonstrar os desafios do 

Sistema Socioeducativo, ao identificar com mais clareza a incompletude 

institucional da rede do SGD de Natal, que se fazem necessários para que o 

cumprimento da medida socioeducativa tenha seu efeito transformador e 

pedagógico. É preciso toda uma rede para atender um adolescente em medida 

socioeducativa e entender seu contexto e território é necessário, conforme 

exemplificado abaixo por Sposato, a se referir a Medida Socioeducativa - MSE: 

Tudo isso sem perder de vista que por se tratar de medida 
executada em meio aberto deve valer-se de recursos 
comunitários que favoreçam a convivência social e comunitária 
e a descoberta de novas possibilidades para o adolescente 
(SPOSATO, 2004, p. 08). 
 

Estas descobertas de novas possibilidades seriam possíveis através do 

cumprimento da MSE, de forma eficaz, com a SGD trabalhando no sentido de 

uma prática de justiça restaurativa no sistema socioeducativo. Neste sentido, 

observa-se na realidade do serviço das MSE em Natal, que a justiça 

restaurativa não ocorre, pois o adolescente não consegue nem acessar seus 

direitos mínimos ou realizar uma ação do Plano Individual de Atendimento 

(PIA). 

Costa (2018) retrata sobre o conceito de Justiça Restaurativa (JR), 

considerando a Resolução 2002/12 Conselho Econômico e Social da ONU, o 

referido autor relata que JR é todo programa que se vale de um processo 

restaurativo para atingir a recuperação de seus envolvidos. Um processo 

restaurativo é aquele em que as vítimas e ofensores participam ativamente na 

resolução das questões levantadas pelo crime, geralmente com a ajuda de 

uma terceira pessoa neutra (facilitador), cuja a tarefa é facilitar a abertura de 

uma via de comunicação entre as partes, a conciliação. Ressalta-se a 

resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 225/16 e também na Lei 

12.594/12 as recomendações para a utilização da JR no sistema juvenil 

brasileiro, ou seja, no SINASE. 

Para Zehr (2012), mais do que indenizações e respostas, as vítimas 

precisam de oportunidade para expressar e validar suas emoções, sua raiva, 

seu medo e sua dor; reações humanas naturais à violação do crime. A 
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metodologia restaurativa não mobiliza a lógica da imposição, o acordo 

restaurativo deve emergir do consenso, com a participação dos envolvidos e a 

aceitação dos termos acordados para todos. Percebe-se na resolução do CNJ, 

o cuidado com a linguagem utilizada de forma consciente, com o intuito de 

romper com a lógica punitivista até então vigentes nos procedimentos da 

socioeducação implantados no Brasil. 

A inclusão do adolescente, autor de ato infracional, nas diversas 

políticas públicas e sociais é um grande desafio. Para garantir a Doutrina da 

Proteção Integral é preciso ampliar as lentes, afastar a ideia de que a 

institucionalização do adolescente irá reeducá-lo e garantir o rompimento com 

a prática do ato infracional. A ideia é garantir o protagonismo e o 

empoderamento do adolescente no processo sociopedagógico/ reeducativo, 

com um SGD superando a incompletude institucional do Sistema 

Socioeducativo é o maior desafio posto ao Sistema Nacional Socioeducativo 

em vigência nos dias atuais. 

Contudo, é necessário distanciar cada vez mais a justiça restaurativa (no 

sistema socioeducativo) de princípios que norteiam a justiça comum, como o 

da simples punição. Socioeducativo é sobre compreender o lado emocional e 

social do ato, e buscar a melhor maneira de não somente corresponsabilizar os 

atores, mas trabalhar a reinserção social/comunitária e familiar do adolescente. 

A Prefeitura Municipal do Natal, por meio da Secretaria Municipal de 

Trabalho e Assistência Social, publicou a Portaria Nº 039/2016-GS/SEMTAS, 

de 25 de abril de 2016. Dentro desse contexto, o Reordenamento do Serviço 

de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa em Meio Aberto da Cidade do Natal/RN, foi iniciado em 09 de 

março de 2016, com os direcionamentos das equipes que referenciam as 

Zonas Sul e Leste dessa capital aos seus respectivos CREAS (NATAL, 2016). 

Desde então, o município vem sofrendo uma série de intervenções do 

Ministério Público, acordando Termos de Ajustamento e Condutas (TAC). No 

ano de 2021 foi elaborado e publicado o Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo de Natal, no intuito de implementar a política pública de 

socioeducação implantadas no município. O plano reúne informações de eixos 

temáticos a ações e propostas de implementação da política socioeducativa. 

Para implementar nossa abordagem, vamos destacar neste estudo, 
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alguns eixos que nos remetem a realidade que envolve a juventude que 

cumpre medida socioeducativa em meio aberto de Natal, nos CREAS, e que 

fazem parte do plano municipal de socioeducação. Em um de seus eixos, que 

retrata o Sistema de Justiça e segurança pública, tendo como objetivos as 

ações de garantir a segurança no sistema socioeducativo municipal, e criar e 

implementar estratégias de segurança adequadas às especificidades do 

atendimento socioeducativo. 

Outro eixo que aborda a temática do adolescente em conflito com a lei e 

a violência destacando as ações a serem executadas pelos parceiros da rede 

do SGD de Natal: promover e articular ações de prevenção e combate à 

violência, em suas mais variadas manifestações, visando à proteção integral de 

adolescentes; Implantação de práticas restaurativas em todo o Sistema 

Socioeducativo municipal; Elaborar e implantar ações específicas de 

enfrentamento às situações de violência institucional contra os adolescentes e 

suas famílias; Estimular o preenchimento dos sistemas de notificações de 

violência contra os adolescentes e suas famílias. 

Desta forma, nos questionamos se estas ações do plano municipal de 

atendimento socioeducativo do município de Natal estão sendo implementadas 

pelo SGD, para que evitem a letalidade da sua juventude natalense que 

cumpre MSE. Porque o Estado não tem protegido estes jovens? Identificar 

quem são e quantos são estes jovens que perderam suas vidas e relatar suas 

trajetórias é o que se propõe. 

É neste sentido que destacamos as contribuições deste estudo quali-

quantitativo referente aos socioeducandos de Natal, dos jovens e adolescentes 

que morreram enquanto cumpriam a medida socioeducativa em meio aberto, 

no intuito de conhecer suas trajetórias de vulnerabilidades, ao entender como o 

Estado se fez ou não presente nestas trajetórias de vidas dos adolescentes do 

sistema socioeducativo de Natal para a sua proteção integral, conforme 

estabelecido no ECA, SINASE e demais normativas. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Com a proposta ora apresentada, foram identificadas e desenvolvidos 

conceitos, ideias e questões particulares em relação à letalidade dos jovens e 
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adolescentes. Neste estudo foi abordada a letalidade dos socioeducandos de 

Natal nos períodos entre 2017 a 2021. 

Segundo Minayo (2010), a pesquisa de natureza social busca responder 

a questões muito particulares e trabalha com o universo dos significados, 

valores, motivos, aspirações e atitudes. Dessa forma, relaciona-se ao universo 

dos valores presentes nas atitudes e relações sociais que permeiam a 

sociedade de classes. Pretendeu-se entender quem são estes jovens, 

adolescentes que cumpriam medida socioeducativa em meio aberto e que 

foram interrompidos em suas trajetórias de vida. 

Buscou mapear o perfil do jovem classificado por faixa etária, gênero, 

por medidas socioeducativas e território. Buscou também mapear as 

circunstâncias de suas mortes ao descrever como a rede de proteção, agiu ou 

não, através da análise de seus prontuários. 

Esta pesquisa buscou analisar os dados estatísticos dos 

socioeducandos que foram vítimas de homicídio enquanto cumpriam medidas 

socioeducativas em meio aberto de Natal, nos últimos cinco anos (2017-2021). 

Os dados do estudo foram obtidos através das informações do banco de dados 

do Núcleo de Medidas Socioeducativas de Natal da SEMTAS. 

Neste sentido, esta pesquisa quantitativa se deu pela coleta e análise  

dos dados estatísticos de monitoramento da SEMTAS referente aos 

adolescentes da socioeducação que morreram enquanto cumpriam medidas 

socioeducativas entre 2017 e 2021. A pesquisa foi realizada no mês de janeiro 

de 2022. 

A análise dos dados se deu pela aplicação dos elementos teórico-

metodológicos do Materialismo Histórico e Dialético e pelas categorias 

analíticas e teóricas da Psicologia Crítica. O método dialético foi escolhido, pois 

o mesmo permite a “interpretação dinâmica e totalizante da realidade, pois 

considera que os fatos não podem ser relevados fora de um contexto social, 

político, econômico etc.” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 34), norteando o 

processo de investigação. 

Este método de abordagem contribuiu para a compreensão dos 

fenômenos contraditórios, que marcam a socioeducação relacionando 

características gerais e específicas, em um movimento de contínuas e 

sucessivas aproximações com relação ao objeto de estudo. 
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Trata-se de um método que “parte da premissa de que, na natureza, 

tudo se relaciona, transforma-se e há sempre uma contradição inerente a cada 

fenômeno” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p.34). 

Neste sentido, nesta proposta de pesquisa social quantitativa, os sujeitos 

de pesquisa são as vítimas adolescentes e jovens mortos enquanto cumpriam 

medidas socioeducativas em meio aberto de Natal entre os anos de 2017 e 

2021. 

 

3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

3.1 A letalidade da juventude socioeducativa de Natal 

 

A letalidade do socioeducando que cumpria medida socioeducativa em 

meio aberto nos últimos cinco anos (2017-2021) em Natal traz um retrato da 

questão social, questão racial, violência e criminalização da juventude, 

conforme ilustraremos, o movimento das mães do Curió, retrata a mobilização 

referente a chacina de onze adolescentes em Fortaleza no ano de 2015, 

conforme Figura 1. 

Figura 1 - Parentes de jovens assassinados na chacina formam o coletivo 'Mães do Curió’. 

 
Fonte: Isanelle Nascimento (2021).4 

 

Iniciamos esta sessão, que vai abordar sobre a letalidade da juventude 

socioeducativa de Natal, com imagem de uma das mães, em Fortaleza - CE, 

referente ao extermínio de onze meninos vítimas da Chacina do Curió, que 

aconteceu entre a noite do dia 11 e a madrugada de 12 de novembro de 2015, 

                                                             

4 Estado do Ceará deve fornecer suporte psicológico e psiquiátrico às vítimas da Chacina do Curió - 

Segurança - Diário do Nordeste (verdesmares.com.br). 

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/seguranca/estado-do-ceara-deve-fornecer-suporte-psicologico-e-psiquiatrico-as-vitimas-da-chacina-do-curio-1.3042364
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/seguranca/estado-do-ceara-deve-fornecer-suporte-psicologico-e-psiquiatrico-as-vitimas-da-chacina-do-curio-1.3042364
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com ataques no intervalo de menos de seis horas nos bairros do Curió, 

Alagadiço Novo, São Miguel e Messejana. Este ataque à juventude pobre e 

negra da periferia de Fortaleza ocorreu por retaliação à morte de um policial 

militar no dia anterior. 

Onze é o número de pessoas mortas no bairro da Messejana. Este 

extermínio ficou marcado como a maior chacina da história do Ceará. Trinta e 

oito policias foram indiciados pelo crime. O documentário colaborativo indicado 

na nota de rodapé descrita na Figura 1, retrata a história de familiares das 

vítimas que se mobilizaram e publicaram livro e audiolivro, além de um 

documentário sobre transformar o luto em luta. Esta também é a realidade das 

famílias de jovens, negros e periféricos e que fazem parte do sistema 

socioeducativo de Natal e que vem perdendo suas vidas mortas pelo próprio 

Estado. 

 A violência da juventude é retratada também nas letras de músicas 

como, por exemplo, a do Racionais MC´S intitulada: Vida Loka 2, que aborda, o 

fim trágico que perpassam os jovens negros e periféricos: “programado pra 

morrer nóis é...é certo!”. A letalidade da juventude negra no Brasil retrata a 

barbárie que estamos vivendo, inspirado no modelo do neoliberalismo, que se 

traduz pelo projeto de sociedade atual, na qual este modelo molda as 

sociabilidades e a subjetividade das pessoas. Este modelo vai na contramão da 

democracia e direitos humanos. 

Para além do neoliberalismo, há que se destacar que a violência é um 

fenômeno estruturante e sistemática da formação social, trazendo referência de 

heranças do colonialismo. Precisamos trazer para a pauta a racialização dos 

adolescentes do sistema socioeducativo. Em sua maioria, os jovens do sistema 

socioeducativo são negros e que vivem em territórios vulnerabilizados e 

violentos. 

O termo ‘adolescentes’ é considerado neste estudo como uma 

adolescência que representa uma construção sócio-histórica (SILVA; LOPES, 

2009). Os problemas que perpassam os adolescentes e as famílias são frutos 

de processos econômicos e políticos de exclusão, provenientes do modo de 

produção capitalista e seus instrumentos, que visam à manutenção da 

desigualdade e da sociedade de classes. 

Estes extermínios têm cor, classe e não acontece por acaso. A polícia 
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militarizada mata hoje, assim como a ditadura militar matava há anos. Neste 

sentido, observamos uma racionalidade neoliberal justificada pelo desprezo 

aos pobres, negros, favelados, mulheres, LGBTQIA+, e aos adolescentes em 

conflito com a lei. Tudo isso faz com que o sistema os tornem culpados pelos 

problemas causados pelo próprio neoliberalismo, como retratado na obra “Nas 

Ruínas do Neoliberalismo” (BROWN, 2019). Neste sentido, para o modelo atual 

da nossa sociedade, o socioeducando pode significar uma ameaça ou 

obstáculo ao interesse de acumulação do capital, o que justificaria seu 

extermínio. 

O relatório “um panorama da letalidade e violência sexual” realizado pelo 

UNICEF em 2021, traz os dados do conjunto dos 26 Estados mais o Distrito 

Federal, e dados de mortes pela polícia de 24 (exceções são BA, DF e GO). 

Um total de 787 mortes de crianças e adolescentes de 10 a 19 anos foram 

identificadas como Mortes Decorrentes de Intervenção Policial (MDIP). Esse 

número representa 15% do total das mortes violentas intencionais nessa faixa 

etária, e indica uma média de mais de 2 mortes por dia  (UNICEF, 2021). 

Os seis estados que apresentaram maiores taxas em 2020 

apresentados no estudo estão no Norte e Nordeste do país. O Estado que 

apresentou a maior taxa de mortes violentas em 2020 foi o Ceará, com mais de 

46 mortes por 100 mil habitantes de 10 a 19 anos, seguido por Acre (38,41), 

Pernambuco (36,16), Roraima (36,13), Sergipe (35,78) e Rio Grande do Norte 

(34,65). 

A concepção de direitos humanos, trazida por Flores (2009), nos traz a 

ideia da teoria crítica dos direitos humanos, dizendo que não se pode falar de 

direitos a ter direitos, pois temos muitas legislações que defendem os direitos 

humanos de crianças e adolescentes no Brasil (ECA, Constituição Federal, 

SINASE etc.), e não basta a legislação, é preciso a prática. 

Os jovens do sistema socioeducativo não acessam seus diretos 

humanos mínimos para a sua sobrevivência e o Estado acaba encarando o 

jovem negro, favelado e ator de ato infracional como um inimigo, o que justifica 

o estado necropolítico ao exterminar sua juventude socioeducativa. 

Neste sentido, podemos dizer que os direitos humanos para Flores 

(2009) são direitos adquiridos provisoriamente através de lutas e conquistas 

dos movimentos sociais para os acessos aos meios necessários para uma 
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sobrevivência digna. Com isso, começamos a entender a racionalidade 

neoliberal e o porquê que jovens que estão no sistema socioeducativo ainda 

vivem em situação de vulnerabilidades e violências e morrem vítimas do 

próprio estado. 

E é no intuito de buscar uma forma de transformar esta realidade na qual 

os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) enfrenta 

diariamente, na ânsia de lutar pela vida, envoltos a uma ética dos direitos 

humanos e revoltas, sentimentos afetam os trabalhadores diariamente, pois 

não sabemos se hoje, amanhã ou depois vamos perder mais um 

socioeducando assassinado é que apresentamos um diagnóstico das 

trajetórias interrompidas dos jovens de Natal. 

É importante analisarmos o território deste Estado, e o Índice do 

Desenvolvimento Humano (IDH) do Rio Grande do Norte, que contribuí para o 

desenvolvimento de sua população. Assim como, influenciam na forma que a 

sociedade se relaciona no mundo capitalista em que vivemos. A violência 

sempre esteve presente na história da humanidade. Almeida et al. (2014) 

relatam que “reconhecer que a experiência da juventude não acontece da 

mesma maneira para todos os jovens é o primeiro passo para 

compreendermos melhor, os processos e questões que perpassam suas 

vidas”. 

Segundo o Atlas da Violência de 2021, o estado do Rio Grande do Norte 

é o estado do Brasil que tem o pior índice proporcional em relação a mortes de 

negros. Este estudo foi publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o 

Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). 

O relatório revelou, ainda, que o estado do Rio Grande do Norte teve o 

segundo maior aumento percentual das taxas de homicídios nessa parcela da 

população em 10 anos, ficando atrás apenas do Acre (BRASIL, 2021). 

Estamos vivendo em um Estado que por si só já mata seus jovens 

negros, conforme relatos de jornais e apresentado nos dados do Atlas da 

Violência. 

Uma notícia veiculada no site do Jornal Tribuna do Norte datado de 

31/08/2021 intitulada: “Atlas da Violência” a taxa de homicídios de negros do 

RN é a maior do país, traz a informação da triste realidade da juventude negra 
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sendo exterminada por mortes violentas no Estado. 

Para fins de estudo sobre o número de vidas interrompidas vamos 

analisar, no Gráfico 1, a letalidade da juventude negra que cumpriam medidas 

socioeducativas em meio aberto de Natal entre 2017 a 2021. 

Um diagnóstico sobre a realidade do sistema socioeducativo será 

apresentado. Foi constatado que 25 adolescentes foram mortos enquanto 

cumpriam medidas socioeducativas em Natal no período estudado. 

Como quesito para estabelecermos um parâmetro de comparação dos 

dados, analisamos também, o número de mortos de jovens negros do RN no 

ano de 2018, se destacam 1.194 vidas negras foram interrompidas no ano de 

2018 no estado do Rio Grande do Norte, conforme apresentado no Gráfico 1. 

Gráfico 1-Letalidade da Juventude Negra do RN X Letalidade dos Socioeducandos 

 

Fonte: SEMTAS (2021) 

 

É com base na análise feita e apoiada em registros de dados reunidos 

pela SEMTAS que obtivemos um resultado quantitativo de 25 adolescentes, 

jovens socioeducandos de Natal que foram mortos enquanto cumpriam 

medidas socioeducativas em meio aberto na cidade de Natal entre 2017 e 

2021. 

Será que nos últimos cinco anos (2017 a 2021), estando o Rio Grande 

do Norte à frente nacionalmente dos rankings de violência e extermínio de sua 

juventude negra, 25 adolescentes eram do Sistema Socioeducativos e foram 

assassinados na cidade de Natal? 

O próprio Atlas da Violência retrata que “no Brasil, os homicídios são a 

principal causa de mortalidade de jovens, grupo etário de pessoas entre 15 e 
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29 anos” (BRASIL,  2021). 

A realidade destes jovens é tão cruel e excludente que acabam por se 

envolverem com ato infracional, e mesmo cumprindo medidas socioeducativas 

em meio aberto, não conseguem introduzir o conceito do PIA, pois sua 

condição não muda, sua realidade de vida não muda e permanece na 

vulnerabilidade, violências, exclusões e até o extremo de perder suas vidas. Se 

tornar um ator da sua trajetória de vida de forma diferente e que levem em 

conta sua subjetividade se torna um enorme desafio. 

Para complementar, Almeida et al. (2014) afirmam que a política pública, 

por si só, não é garantidora de transformação na vida do público ao qual se 

destina (adolescentes em conflito com a lei), ou seja, ela não é capaz de, 

isoladamente, provocar mudanças efetivas nas condições de vida do 

socioeducando, embora possa gerar algumas reversões de trajetórias. Ou seja, 

completamos a assertiva da invisibilidade dos indesejáveis. 

O relatório da UNICEF de 2021, “um panorama da violência letal e 

sexual contra crianças e adolescentes no Brasil” reúne os dados de 2016 a 

2020 e identifica que 34.918 crianças e adolescentes foram mortos 

intencionalmente neste intervalo. 

Desta forma, esta triste realidade, da racionalidade neoliberal brasileira, 

faz um retrato da questão social, racial, da violência e criminalização da 

juventude e da socioeducação do país. Justificamos defender a ideia de que 

essas mortes violentas de crianças e adolescentes indesejáveis são expressão 

do fenômeno do estado necropolítico na sua lógica de guerra. 

Na perspectiva de responder ao tema de pesquisa vamos descrever 

algumas características dos jovens que foram assassinados, no ano de 2021, 

em pleno atendimento da medida socioeducativa em meio aberto, de LA, e que 

vinham sendo cumpridas no CREAS da Zona Norte de Natal. 

 

3.2 Perfil dos Adolescentes vítimas 

 

Com o intuito de responder aos objetivos específicos deste trabalho, 

buscou-se analisar as trajetórias de vidas de adolescentes vítimas de 

homicídios durante o cumprimento da medida socioeducativa em meio aberto 
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em Natal de 2017 a 2021, apresentando quem são, e quantos morreram, 

entendendo sua raça, gênero, idade, condição socioeconômica e social e o 

território onde viviam, ou seja, sua Identidade e Perspectivas. 

Os dados obtidos pela SEMTAS (2021) para elaboração deste estudo 

revelam entre os 25 adolescentes que morreram durante o cumprimento da 

medida socioeducativa em meio aberto no município de Natal, durante 2017 a 

2021, 23 eram meninos e 2 meninas. 

Percebemos que a letalidade dos jovens, em sua maioria meninos que 

foram vítimas de homicídios, conforme apresentado no Gráfico 2. 

Gráfico 2- Óbitos adolescentes em Medidas Socioeducativas por Gênero 

 

Fonte: SEMTAS (2021) 

 

O relatório da UNICEF (2021) identifica que as grandes maiorias das 

vítimas são adolescentes, em mais de 31 mil desses casos das vítimas estão 

na faixa etária entre 15 e 19 anos. 

Para as vítimas que estão na faixa entre 10-19 anos podemos dizer que 

91% eram meninos, 80% negras, 13% morrem em casa e 83% das mortes 

destas crianças e adolescentes foram em decorrência de armas de fogo. 

Em se tratando da idade destes 25 adolescentes abordados na 

pesquisa, destaca-se que 9 adolescentes tinham faixa etária dos 15 a 18; 12 

destes, estavam entre 18 e 20 anos e 4 eram maiores de 21 anos de idade, 

conforme Gráfico 3. 
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Gráfico 3-Óbitos adolescentes em Medidas Socioeducativas por Idade 

 

Fonte: SEMTAS (2021) 

 

Cabe aqui esclarecer que os 25 adolescentes vinham cumprindo 

medidas socioeducativas em meio aberto na cidade de Natal. Identificou-se, na 

maioria dos casos, que 12 adolescentes vinham cumprindo LA; 05 vinham 

cumprindo medidas socioeducativa de PSC e 6 cumpriam medidas de LA e 

PSC, conforme observa-se no Gráfico 4. 

Gráfico 4-Óbitos adolescentes em Medidas Socioeducativas por Medida Socioeducativa 

 

Fonte: SEMTAS (2021) 

 

Considerando os atos infracionais cometidos, observa-se neste universo 

pesquisado que o roubo e tráfico de drogas são as principais causas de 

internação de adolescentes infratores. Considera-se neste estudo que o tráfico 

de drogas é uma forma de trabalho infantil. 
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3.3 Identificação dos territórios mais suscetíveis a situações de letalidade 

contra a juventude de Natal 

 

Esta sessão retrata os territórios da cidade de Natal divididos por zonas, 

identificando os territórios mais suscetíveis a situação de letalidade contra a 

juventude de Natal. 

Apresentamos os territórios de moradia e de execução de vidas 

interrompidas de jovens da socioeducação de Natal. 

Neste sentido, 12 destes moravam na Zona Norte; 07 jovens, destes 25, 

moravam e foram assassinados na Zona Oeste de Natal, seguidos de 05 que 

moravam na Zona Lestes e apenas 01 destes viviam na Zona Sul de Natal, 

conforme mostra o Gráfico 5. 

Gráfico 5 - Óbitos de adolescentes em Medidas Socioeducativas por zonas 

 

 Fonte: SEMTAS (2021) 

 

A zona norte de Natal é a maior região administrativa, tanto em extensão 

territorial quanto em população da cidade. 

Atualmente se constitui de sete bairros: Igapó, Salinas, Potengi, Nossa 

Senhora da Apresentação, Lagoa Azul, Pajuçara e Redinha. 

A zona norte de Natal é conhecida pela sua vulnerabilidade e violência. 

Em matéria publicada em 14 de agosto de 2021, no site novo notícias retrata a 

Zona Norte de Natal com a seguinte matéria: Trilha da morte: o rastro da 

violência na Zona Norte de Natal5. 

                                                             

5 Trilha da morte: o rastro da violência na Zona Norte de Natal | NOVO Notícias (novonoticias.com.br) 

https://www.novonoticias.com.br/trilha-da-morte-o-rastro-da-violencia-na-zona-norte-de-natal/
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A matéria retrata a trilha de uma sequência de homicídios que ocorreram 

após a morte de uma criança, filha de um policial militar de Natal, que foi 

executado na Zona Norte. 

A criminalidade, as facções e a polícia miliciana tem atuado na execução 

dos jovens e adolescentes da nossa capital. 

Na Figura 2, que ilustra esta matéria, é retratada a trilha da violência 

policial ocorrida, ano passado no território estudado, conforme apresentado na 

figura 2. 

Figura 2- A trilha da violência policial na zona Norte 

 

Fonte - Novo Notícias (2021) 

 

A violência urbana e policial presente na capital potiguar no ano de 

2021, conforme relatado por uns dos moradores na referida matéria: “Uns 

caras encapuzados me pararam, jogaram minha farda no chão e me acusaram 

ser de facção. Depois, mandaram eu ir embora pra não morrer!” (NOVO 

NOTÍCIAS, 2021). 

Esses foram alguns dos relatos de moradores da Zona Norte de Natal, 

durante as madrugadas sangrentas naquela região da cidade, quando oito 

homicídios foram registrados e impressionaram a capital potiguar em agosto de 

2021. esta violência impacta o adolescente, sua família e comunidade. 

Entender o território do jovem, suas vulnerabilidades e as condições de 

vida presentes nestes territórios é muito importante para pensarmos estratégias 

de trabalho com adolescentes em conflito com a lei. Os negros, pobres e que 

vivem no território da Zona Norte de Natal, tem muito mais chance de morrer 

vitimado pelo próprio estado, pela facção e violências, sendo excluídos e 
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marginalizados e culpados pela sua própria condição de vida. 

 

3.4 Análise dos Resultados 

 

Observamos, neste estudo, que a maioria das vítimas eram negras em 

todas faixas etárias e à medida que a idade vai avançando a prevalência deste 

grupo étnico entre as vítimas se intensifica. A necropolítica em curso no nosso 

país, seja pela ostensiva ação do estado em deixar morrer, pela ausência de 

proteção social ou de matar pela atuação política por parte do Estado, como 

indica as pesquisas da letalidade  da juventude negra, divulgado pelo Unicef, 

que é a polícia o agente necro em questão. 

Adolescentes do sistema socioeducativas são indesejáveis, pois não 

interessam aos interesses do Estado. Foi observado que o Estado age, 

controla e mata os jovens com instrumento de guerra, um ataque à população 

negra, periférica e que vivem em territórios que vulnerabilizados todos os dias 

contra os indesejáveis. 

Estamos nos referindo sobre a invisibilização dos indesejáveis. E se falar 

de mortes e letalidade da juventude negra é trazer a ordem necropolítica do 

estado fascista que extermina os indesejáveis. Estes 25 adolescentes, ou muito 

mais, são invisíveis, no sentido de nem serem computados como estatística do 

fracasso do estado em garantir sua proteção, no caso garante seu extermínio o 

tornando cada vez mais invisíveis. 

No ano de 2021, foi elaborado e publicado o Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo vigente do município de Natal, no intuito de 

implementar a política pública de socioeducação implantadas no município. 

Desta forma, nos questionamos se estas ações do plano municipal de 

atendimento socioeducativo do município de Natal estão sendo implementadas 

pelo SGD, pra que evitem a letalidade da sua juventude natalense que cumpre 

MSE. Porque o Estado não tem protegido estes jovens? 

Arruda (2021), constata a inconsistência dos dados e informações 

coletadas e levantados pelo SINASE. A autora alerta que os indicadores 

sociais nestes levantamentos variam quando considerados o total de 

adolescentes e jovens segundo, raça, faixa etária, sexo. Esta disparidade está 

associada a variação da estrutura, da extensão, metodologia e abrangência 
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destes estudos. Como também pela variação, ampliação e redução dos dados 

aos longos das edições. 

Arruda (2021) na pesquisa do SINASE sinaliza “como proteger quem 

não existe”? É a questão que envolve este estudo. A invisibilidade dos jovens 

do sistema socioeducativo, sua letalidade é banalizada. Podemos questionar 

que no tocante ao número de adolescentes que tiveram suas vidas 

interrompidas na capital potiguar é muito alta como já declarada nos estudos e 

já demostrado no ensaio, comparado ao número de adolescentes que 

perderam suas vidas em cumprimento da medida socioeducativa. 

Nesse contexto de punição e criminalização do negro pobre, podemos 

identificar a ausência de uma rede efetiva de proteção, antes, durante e depois 

do cumprimento da medida socioeducativa. Uma proteção que transcenda a 

atuação de uma única política social, objetivando um funcionamento que atue 

de maneira associada a diversos programas, projetos e políticas que se 

destinem à direitos e necessidades básicas da vida social (ARAÚJO, 2017; 

COSTA, 2017). 

Os jovens do sistema socioeducativo não são prioridades para os 

governantes, por isso são invisíveis. Hierarquização da vida humana, que tem 

como base a colonização somado a violência do estado contribui para a 

eliminação destes jovens. Entender a função do estado neoliberal e o efeito no 

sistema socioeducativo é o desafio para enfrentarmos a letalidade dos jovens 

do Rio Grande do Norte. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Iniciamos esta última sessão no intuito de levantar algumas 

considerações finais do objeto de estudo apresentado sobre a letalidade dos 

socioeducandos em Natal. Utilizou-se a teoria crítica da psicologia e reflexões 

sobre as contribuições do marxismo histórico e dialético sobre a realidade do 

jovem em cumprimento de medidas socioeducativas nesta capital. 

Identificamos neste estudo que 25 adolescentes perderam suas vidas em pleno 

cumprimento da medida socioeducativas nos últimos cinco anos (2017 a 2021). 

Retratamos neste estudo que o Estado, através das suas políticas de 

morte, retratada neste trabalho como “Necropolíticas”, tem violado os jovens 
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negros, socioeducandos que se tornam invisíveis as estatísticas da letalidade 

da juventude negra. Este estudo caminhou no sentido de identificar o perfil e 

revelar a identidade destes jovens e adolescentes do sistema socioeducativo 

de Natal e que foram assassinados em vez de serem protegidos. 

Para além de conhecer estes jovens que tiveram suas trajetórias 

interrompidas pela violência letal e sistêmica do Estado, este estudo caminhou 

no sentido de renovar nosso compromisso ético e político em prol de práticas 

socioeducativas emancipatórias, na busca de aprimorar prática profissional, 

política, social e ideológica na conquista dos direitos humanos. 

Apresentou-se uma leitura crítica da realidade social dos 

socioeducandos identificando os territórios e retratando as desigualdades 

sociais que se demonstraram através das vulnerabilidades, violências, racismo, 

desemprego, miséria, a violência policial e a violência do crime organizado, que 

perpassam os jovens do sistema socioeducativo de Natal. 

Um aspecto importante a se fazer sobre a letalidade da juventude negra 

é o monopólio da violência do Estado sobre estas vítimas invisíveis. 

Apresentamos dados dos estudos e atlas da violência no intuito de demonstrar 

como o Estado Necropolítico demonstra sua força através das chacinas, 

justificando suas ações nas entrevistas e estudos realizados, como atos de 

resistência. 

Para se prevenir situações extremas do necrocapitalismo, em vez de 

proteger e fazer com que a passagem pelo sistema socioeducativo seja de fato 

um transformador de sua história de vida e subjetividade, é necessário e 

urgente desenvolver estratégias de enfrentamento da violência em rede. 

É preciso a interlocução e diálogo interdisciplinar e transdisciplinar na 

execução das políticas socioeducativas, para as concretizações do PIA e 

emancipação dos jovens socioeducandos. 

O estudo apresentou que a maioria era meninos, negros e que moravam 

na zona norte de Natal. É preciso resgatar o direito a justiça, a memória e a 

verdade. Estes jovens tinham histórias e trajetórias, identidades, endereço, 

famílias, nomes, moravam em um bairro e era filhos, irmãos e amigos 

potiguares. O Estado não tem cumprindo com o seu papel de proteger 

integralmente sua juventude, conforme ECA e a própria Constituição Federal. 

A realidade triste e cruel apresentada neste trabalho demonstra um 
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retrato da questão social da juventude que vivem em territórios 

vulnerabilizados. Viver nesses territórios, como a Zona Norte, sem recursos de 

políticas e projetos sociais e culturais, ideais para a juventude reafirmar suas 

identidades, faz com que os jovens se envolvam com atos infracionais, tráfico 

de drogas e facções, perpetuando assim trajetórias interrompidas e 

exterminadas. 
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ANEXO 2 LISTA DE SIGLAS 

CF Constituição Federal 

CREAS Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

CT Conselho Tutelar 

ECA Estatuto da Criança e do Adolescente 

ENDICA Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

ENS Escola Nacional de Socioeducação 

FE Faculdade de Educação 

MMMMR Movimento dos Meninos e Meninas Moradores de Rua 

ONU Organização das Nações Unidas 

SGDCA Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes 

SINASE Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNB Universidade de Brasilia 

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância 
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