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Resumo 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar a medida de semiliberdade no 

que tange a educação e profissionalização dos adolescentes inseridos no 

sistema de socioeducação. Para tanto, foi realizado um breve relato sobre a 

evolução do modo como a sociedade enxerga a infância e a adolescência ao 

longo da história moderna e, para complementar esta evolução, foram 

apresentadas legislações brasileiras obsoletas e atuais que versam sobre 

crianças-adolescentes envolvidas em atos ilícitos. Além disso, contribuíram 

para a elaboração deste artigo os preceitos descritos no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, bem como a literatura acadêmica que trata sobre o assunto 

ora estudado. Sabendo que as medidas socioeducativas têm como principal 

objetivo a reinserção do adolescente no convívio social e que a semiliberdade, 

especificamente, permite atividades dentro e fora da instituição, neste artigo foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica que permitisse a análise de alguns 

aspectos que impactam negativamente o retorno do adolescente ao convívio 

na sociedade  

 

 

 

 

 

 

 

Palavra Chaves: Socioeducação. Semiliberdade. Infância. Educação. 

Profissionalização. 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

Introdução ................................................................................................. 6 

 

Metodologia .............................................................................................. 10 

 

Problematização........................................................................................ 11 

Procedimentos .......................................................................................... 12 

Análise ....................................................................................................... 13 

Resultados ................................................................................................. 15 

 

Conclusão .................................................................................................. 16 

 

Referências ................................................................................................ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introdução  

Atualmente encontra-se legalmente consolidado no Brasil que crianças e 

adolescentes são sujeitos de direitos, em situação peculiar de desenvolvimento e, 

portanto, fazem jus a tratamento diferenciado em todas as esferas governamentais e 

comunitárias. Esta concepção é relativamente recente, data da promulgação da nossa 

Constituição Federal (1988) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), 

tendo em vista que, conforme aponta o UNICEF (2022), até o início do século XX não 

haviam legislações que protegiam a infância, no que se refere aos países 

latinoamericanos. 

Ainda no século passado os infantes eram vistos como miniadultos e, por isso, 

costumavam se desenvolver sob situações precárias, em meio a insalubridade, maus 

tratos, negligência e insegurança. Alguns teóricos como Jan Amos Comenius (1592-

1670) com sua obra Didática Magna, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) em 

Contrato Social, Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), Friedrich Fröbel (1782-1852) 

em Pedagogia dos jardim-de-infância e Piaget (1896-1980), desenvolveram estudos 

que deram uma nova perspectiva à ideia de infância, reconfigurando a forma como 

esse grupo passa a ser visto pela sociedade, situando-se em uma onda de 

inconformidade social com a forma com que a infância era encarada e 

consequentemente estimulou a criação de movimentos que tinham o intuito de 

proteger as crianças. Dessa maneira, surgem com bastante força no decorrer do 

século XX os padrões internacionais de proteção aos direitos da criança. 

O primeiro movimento internacional a abordar a temática da proteção especial 

a crianças e adolescentes foi a Convenção de Genebra, em 1924, quando foi 

elaborada a Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança. Como tentativa de 

se adequar aos parâmetros internacionais, em 1927, o Brasil consolida a Lei de 

Assistência e Proteção aos Menores (Código de Menores) que determina o instituto da 

maioridade penal aos 18 anos em todo o país, regra que prevalece até os dias atuais. 

Posteriormente, em 1948, a Declaração Universal de Direitos Humanos das Nações 

Unidas reiterou a necessidade de proteção e assistências especiais à população 

infanto-juvenil. Todavia, em 1959, a Assembleia Geral das Nações Unidas adota a 

Declaração dos Direitos da Criança momento em que de fato reconheceu-se as 

crianças como sujeitos de direitos (à educação, à saúde, à brincadeira, etc.). 



Apesar dos avanços internacionais, no Brasil, a criança permaneceu como 

objeto tutelado do Estado por muito tempo. Prevalecendo a Doutrina Menorista e a da 

Situação Irregular. Somente em 1990, um ano após o Brasil assinar a Convenção das 

Nações Unidas sobre os direitos da Criança, que o Decreto Legislativo nº 28 foi 

aprovado, ratificando a adesão do país ao ideal de criança como sujeito de direitos.  

Importante salientar que essa proteção especial atribuída às crianças e aos 

adolescentes deriva-se do processo histórico de concretização dos direitos humanos, 

que preza pela igualdade e respeito às diferenças. Neste sentido, passa a vigorar a 

doutrina da proteção integral que determina que ser sujeito de direitos implica possuir 

também obrigações. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), em seu 

art. 3º, ratifica este princípio: 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-

se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade.  

Neste cenário de garantia de direitos surge a preocupação com a manutenção 

destes princípios no contexto dos atos infracionais. As Regras Mínimas das Nações 

Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude (1985) orientou 

que os países signatários tenham verdadeiro compromisso com o bem-estar da 

criança e do adolescente a fim de que possam ser reinseridos na comunidade de 

maneira efetiva, que os vínculos familiares sejam mantidos e que sejam promovidos o 

acesso à formação educacional e profissional. 

Conceder-se-á a devida atenção à adoção de medidas concretas que permitam a 

mobilização de todos os recursos disponíveis, com a inclusão da família, de voluntários 

e outros grupos da comunidade, bem como da escola e de demais instituições 

comunitárias, com o fim de promover o bem-estar da criança e do adolescente, reduzir 

a necessidade da intervenção legal e tratar de modo efetivo, equitativo e humano a 

situação de conflito com a lei. (Regras de Beijing, item 1.3, 1985). 

Em 1990, as Regras das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens com 

Restrição de Liberdade estipulou um conjunto de regras mínimas, congruentes aos 

Direitos Humanos, que seriam aceitáveis pelas Nações Unidas como forma de 

proteção aos jovens privados de liberdade. 

No Brasil, apenas em 2012 foi aprovada a lei do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE – Lei 12.594/12) que regulamentou o 

atendimento socioeducativo brasileiro; dando início a uma política pública intersetorial 

e de características bastante específicas. Tanto o poder público quanto a sociedade 



civil são convidadas a pensar a socioeducação como ferramenta propulsora de 

mudança social; além de estabelecer diretrizes para que a medida socioeducativa 

possua caráter realmente educativo, a fim de que promova reinserção social do 

adolescente além de permite-lhes o rompimento com a prática de atos infracionais. 

Após este breve traçado histórico dos direitos juvenis, passaremos para a 

abordagem do objetivo principal deste trabalho que é pensar a medida socioeducativa 

de semiliberdade e suas implicações na escolarização-profissionalização-

empregabilidade dos jovens em conflito com a lei. 

 

A medida socioeducativa de semiliberdade 

O princípio da imputabilidade, concebido como a capacidade plena que 

um indivíduo tem de entender que uma determinada ação configura um ilícito 

penal e de possuir total controle sobre seus atos e vontades, é atribuído pela 

legislação brasileira a pessoas menores de 18 anos. Portanto, no Brasil, 

considera-se que indivíduos com menos de 18 anos de idade não possuem 

condições biológicas suficientes para discernir seus atos e nem de controlar 

suas vontades. 

Em decorrência da aplicação deste princípio, o ato infracional praticado 

por adolescentes com idade entre 12 e 18 anos estão sujeitas às medidas 

socioeducativas previstas no ECA (Lei 8.069/90), ficando o Código Penal 

brasileiro restrito aos indivíduos com mais de 18 anos. 

Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às 

medidas previstas nesta Lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do 

adolescente à data do fato. (BRASIL, Lei nº 8.069/90) 

 

 A característica da imputabilidade é o que distingue penalmente um 

adulto de um adolescente uma vez que, pela lei, as medidas impostas aos 

adolescentes infratores possuem caráter essencialmente ressocializador, tendo 

com objetivo principal uma sanção-educação que vise a reinserção social. 



É perceptível que uma parcela significativa da sociedade acredita que 

estes adolescentes não são responsabilizados por seus atos, mas esta é uma 

inverdade. Estes indivíduos não estão isentos de seus deveres como cidadãos, 

tanto que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê sanções a serem 

aplicadas de forma que o adolescente compreenda os efeitos negativos de sua 

atitude e se prepare para retornar ao convívio da sociedade sem voltar a 

delinquir. 

A medida socioeducativa de semiliberdade, como o próprio nome 

sugere, é aplicada com o intuito de que o adolescente não perca sua liberdade 

total e só será imposta caso não seja possível a aplicação de medida mais 

branda. Durante o dia ele frequenta a escola da rede, participa de cursos 

ofertados à comunidade e de ações voltadas ao trabalho, dentre outras 

atividades. À noite, regressão para a unidade de socioeducação e, aos fins de 

semana, retornam aos seus lares para fortalecer vínculos com sua família e 

comunidade. 

A semiliberdade não pode ter seu cumprimento ultrapassado a três anos 

e, durante este tempo, o adolescente será avaliado periodicamente com a 

finalidade de aferir sua evolução para possível sugestão de progressão da 

medida para liberdade assistida. Nesta perspectiva, a semiliberdade pode ser 

aplicada de duas formas: como medida inicial ou como medida de progressão 

de regime, nesta última modalidade assume forma de transição da internação 

para a liberdade assistida. Conforme aponta VOLPI apud CARVALHO 

A semiliberdade contempla os aspectos coercitivos desde que afasta o 

adolescente do convívio familiar e da comunidade de origem; contudo, ao restringir sua 

liberdade, não priva totalmente do direito de ir e vir. Assim como na internação, os 

aspectos educativos baseiam-se na oportunidade de acesso a serviços, organização 

da vida cotidiana etc. Deste modo, os programas de semiliberdade devem, 

obrigatoriamente, manter uma ampla relação com os serviços e programas sociais e/ou 

formativos no âmbito externo à unidade de moradia (VOLPI 2002, p. 26). 

 

Neste sentido, os adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de semiliberdade serão atendidos por uma equipe de 

profissionais multidisciplinar que oferecerão apoio e supervisão para que seja 

inserido em programas de assistência social adequados as suas necessidades 



e de seus familiares; para que sejam direcionados ao mercado de trabalho 

formal, bem como aos cursos de capacitação para o trabalho; além de realizar 

o acompanhamento do desempenho escolar. Portanto, o que distingue a 

internação da semiliberdade é o fato de que nesta última o adolescente deve 

ser orientado a participar de atividades externas à unidade, com o intuito de 

reestabelecer os vínculos afetivos e sociais. 

Importante salientar que a equipe multidisciplinar também deve 

desenvolver ações junto aos familiares deste adolescente. Percebe-se que em 

muitos casos os adolescentes provêm de famílias desestruturadas e com 

valores desvantajosos perante a sociedade como um todo. Trabalhar a família 

tende a fortalecer as relações e diminuir as vulnerabilidades que culminam em 

atos infracionais. 

Logo, o caráter ressocializador da semiliberdade contribui para que o 

adolescente e sua família reflitam sobre os caminhos percorridos até então e 

tracem uma nova história baseada em valores e princípios adequados ao 

convívio sadio em sociedade, afastando-se da criminalidade. 

Uma vez que a medida de semiliberdade objetiva estimular no 

adolescente o seu senso de responsabilidade, sua função enquanto cidadão 

pertencente a uma comunidade, além de aprimorar suas habilidades para que 

retorne ao convívio da sociedade da maneira mais harmônica possível, infere-

se que esta medida possui grandes chances de recuperação do assistido. 

 

Metodologia    

Para confecção deste trabalho será realizada uma revisão bibliográfica 

da literatura pertinente à temática da escolarização no que tange ao ambiente 

socioeducativo. Para tanto, utilizaremos dos benefícios proporcionados pelas 

novas tecnologias de acesso à informação e comunicação que possibilitam a 

busca, mapeamento e seleção de materiais pertinentes ao estudo ora proposto. 

Conforme aponta Galvão (2017, p. 1): 

realizar um levantamento bibliográfico é se potencializar intelectualmente com o 

conhecimento coletivo, para se ir além. É munir-se com condições cognitivas melhores, 



a fim de: evitar a duplicação de pesquisas, ou quando for de interesse, reaproveitar e 

replicar pesquisas em diferentes escalas e contextos; observar possíveis falhas nos 

estudos realizados; conhecer os recursos necessários para a construção de um estudo 

com características específicas; desenvolver estudos que cubram lacunas na literatura 

trazendo real contribuição para a área de conhecimento; propor temas, problemas, 

hipóteses e metodologias inovadores de pesquisa; otimizar recursos disponíveis em 

prol da sociedade, do campo científico, das instituições e dos governos que subsidiam 

a ciência. 

 Neste sentido, um levantamento bibliográfico permite organizar a 

produção científica de modo a torná-la mais objetiva para os estudiosos que 

investigam a mesma temática.  

Além disso, a pesquisa, tomando por base os objetivos do pesquisador, 

pode ser classificada em exploratória, descritiva e explicativa, conforme aponta 

GIL (2002). A pesquisa exploratória é a que melhor se adequa aos objetivos 

deste estudo tendo em vista que possui planejamento bastante flexível, de 

modo a possibilitar a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato 

estudado (GIL, 2002, p. 41). 

As pesquisas podem ainda ser classificadas com base nos 

procedimentos técnicos utilizados, o que possibilita confrontar a visão teórica 

com os dados da realidade (GIL, 2002, p. 43). Neste contexto, de modo não 

rígido pois uma mesma pesquisa pode ter características de mais de um tipo, 

GIL (2002) denomina-as de: pesquisa bibliográfica, documental, experimental, 

ex-post facto, estudo de coorte, levantamento, estudo de campo, estudo de 

caso, pesquisa-ação e pesquisa participante. Tomando por base essa 

perspectiva, a presente pesquisa melhor se encaixa no modelo bibliográfico, 

uma vez que está sendo produzida com alicerce em trabalhos já realizados. 

Tendo em vista que a autora do presente trabalho atua como servidora 

em uma unidade de medida socioeducativa do estado do Rio de Janeiro e 

observa in loco o alto grau de complexidade que é oferecer e manter os 

adolescentes que cumprem medida nesta unidade frequentando tanto o ensino 

regular quanto o profissional, surgiu o interesse de identificar quais os fatores 

que mais contribuem para a evasão dos ambientes de ensino que se 

demonstra recorrente ao longo dos anos.  



Para tanto buscou-se na literatura estudos que se dispuseram a 

compreender o problema ora apresentado e, durante a leitura do material 

encontrado foram elaborados fichamentos para melhor organização das ideias 

encontradas. 

A base de dados do Google Acadêmico foi escolhida para realização do 

levantamento documental utilizada para encontrar a bibliografia pertinente. 

Levou-se em consideração as publicações realizadas há menos de 05 (cinco) 

anos, por serem mais recentes. Para tanto, as palavras-chave utilizadas na 

busca dos trabalhos foram: profissionalização na socioeducação, que resultou 

o encontro de 4 trabalhos; processos educativos e socioeducação que, sem 

aspas, resultou em 2100 resultados; escolarização e socioeducação, que 

retornou 5 documentos. Para leitura, foram selecionados 12 artigos que melhor 

se adequaram à temática proposta por este trabalho.    

De posse dos textos considerados pertinentes à elaboração do trabalho, 

será realizada uma leitura analítica com o objetivo de colher as informações e 

dados constantes nos mesmos com o intuito de estabelecer a interrelação 

entre as noções encontradas e o problema proposto incialmente. 

 

Problematização 

O presente estudo tem como objetivo principal realizar um levantamento 

bibliográfico das análises que têm sido realizadas no tocante à escolarização e 

profissionalização de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa 

de semiliberdade. Para tanto buscamos apresentar um panorama dos estudos 

que tratam sobre evasão escolar de adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas, sobretudo no que se refere aos adolescentes em 

semiliberdade. 

 

Análise 

O instituto da medida socioeducativa de semiliberdade surge com a 

promulgação do Código de Menores de 1979 (Lei 6697/79). Naquele momento, 



esta medida era aplicada como forma de transição para o meio aberto e a 

escolarização e profissionalização dos adolescentes em atendimento não eram 

obrigatórios e nem competência do Estado. Neste sentindo, o acesso ao ensino 

ficava sujeito à possibilidade de oferta pela comunidade  

Art. 39. A colocação em casa de semiliberdade será determinada como forma de 

transição para o meio aberto, devendo, sempre que possível, utilizar os recursos da 

comunidade, visando à escolarização e profissionalização do menor.” (BRASIL, Lei nº 

6697/79) 

O Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe mudanças significativas 

para esta situação, uma vez que possibilitou que a Semiliberdade seja aplicada 

desde o início, podendo ser a primeira medida sancionada para o ato 

infracional cometido e não apenas como recurso de transição do meio fechado 

para o meio aberto. E além disso, instituiu a obrigatoriedade da escolarização e 

profissionalização 

Art. 120. O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, ou como 

forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades 

externas, independentemente de autorização judicial. 

§ 1º São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que 

possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade. (BRASIL, Lei nº 

8069/90) 

Portanto, com o ECA, a escolarização e profissionalização se tornam 

direito do adolescente em cumprimento de semiliberdade e dever do Estado 

que deve garantir a execução dessa oferta. 

A medida socioeducativa tem função responsabilizadora, mas também 

ressocializadora. Neste sentido, a escolarização deve ser entendida como um 

mecanismo que possibilita, além de conhecimento teórico, a reconstrução de 

projetos de vida. No que tange o adolescente que se encontra em conflito com 

a lei, este deve ter reconhecida sua condição peculiar e estratégias 

pedagógicas devem ser utilizadas para melhor adequação de sua 

aprendizagem com a medida socioeducativa. 

Nessa perspectiva, o Conselho Nacional de Educação aprovou a 

Resolução nº 3, de 13 de maio de 2016, que Define Diretrizes Nacionais para o 

atendimento escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas. Neste documento são previstos a cooperação, colaboração e 



intersetorialidade do atendimento escolar, o que reforça o conceito de 

incompletude institucional; o direito à matrícula sem nenhuma forma de objeção 

ou discriminação; o direito à permanência nos espaços escolares com 

qualidade social; o direito à ação pedagógica e curricular adequada; a 

educação profissional, dentre outros tópicos. 

A maneira como a medida de semiliberdade é concebida no Brasil 

escancara o atributo da incompletude institucional. Nesta modalidade, o 

adolescente acessa atividades externas com frequência, por isso a 

necessidade imperiosa de articulação com as redes públicas de atendimento e 

com a sociedade civil. Essa conexão entre as unidades de semiliberdade e a 

rede externa contribui para garantia de diversos direitos, inclusive o de 

escolarização, profissionalização e empregabilidade. 

O Plano Individual de Atendimento (PIA), documento elaborado pelo 

adolescente com o apoio de seus familiares e da equipe técnica da unidade de 

socioeducação prevê metas para diversas áreas da vida do socioeducando, 

inclusive nos campos da profissionalização e empregabilidade. Neste sentido, 

são firmadas parcerias entre unidade e rede para que cursos 

profissionalizantes sejam oferecidos a estes adolescentes, porém nem sempre 

os cursos disponibilizados atendem dos interesses, particularidades e 

necessidades dos adolescentes que os acessarão. Surge, então, uma barreira 

que contribui para a não-concretização integral das metas do PIA. 

Sendo assim, o trabalho desempenhado pela equipe da semiliberdade é 

muito mais que intramuros; busca meios de efetivar o projeto de vida pensado 

pelo adolescente e proporcionar experiências novas e diversificadas que 

rompam definitivamente com a prática de atos infracionais. 

É perceptível que o Estado tem sido omisso com a ampla maioria dos 

adolescentes que cometeram ato infracional. Violações de direitos (como 

saúde, alimentação e moradia), pobreza, dificuldades de acesso a serviços 

públicos, etc. são situações frequentemente relatadas por estes indivíduos. 

Neste sentido, a semiliberdade trabalha também para que o adolescente seja 

reinserido na sociedade de forma plena; com a autonomia necessária para 



contribuir positivamente para a organização social, bem como apto a por em 

prática e desenvolver suas potencialidades. 

 

Resultados 

Observa-se que na prática que os jovens em cumprimento de medida 

socioeducativa enfrentam diversos tipos de discriminação ao serem inseridos 

nas escolas, conforme apontam BITTENCOURT e ANUNCIAÇÃO, p. 11:  

ao ingressar na medida socioeducativa de semiliberdade, o adolescente encara 

novamente as dificuldades que estão relacionadas com a precarização e ineficiência 

das políticas públicas, e de forma mais intensa o preconceito social. 

Por não haver unidades de semiliberdade em todos os municípios do 

estado, as unidades existentes funcionam como polos regionais que recebem 

adolescentes oriundos de cidades adjacentes. Neste sentido, muitos jovens 

acabam sendo matriculados em escolas e cursos profissionalizantes no 

município de execução da medida. Fato este que contribui para o mal 

andamento dos estudos, pois quando o adolescente finda o cumprimento da 

medida e retorna para o seu município de origem, na maioria das vezes deixa 

de conclui os cursos em que se matriculou. 

Para especificar os problemas que permeiam a escolarização, é possível 

citar: o atraso no ano escolar que culmina com a distorção idade-série; as 

dificuldades em inseri-los no ensino regular pois, apesar de suas matrículas 

serem garantidas, em muitos casos o ano letivo já se encontra em estágio 

avançado, o que prejudica a assimilação de conhecimentos. 

No que tange a reinserção social por meio da empregabilidade, surgem 

como desafios: 

a baixa escolaridade e falta de experiência formal de trabalho de nosso público 

usuário; o preconceito existente em relação aos jovens que cumprem medida 

socioeducativa; a limitada oferta de oportunidades de trabalho para jovens em primeiro 

emprego; as obrigatoriedades com o serviço militar e a precarização do mundo do 

trabalho que, muitas vezes, impõe ao jovem a inserção em trabalhos informais, sem 

direitos trabalhistas e/ou com trabalho aos finais de semana, fator que sobrecarrega os 

adolescentes, pois há também os compromissos com a escola nesse período.  

(BITTENCOURT e ANUNCIAÇÃO, p. 12) 



 

A aprendizagem profissional também é de extrema importância tendo 

em vista que traz a expectativa de renda financeira, de trabalho formal com 

direitos adquiridos, amplia a visão de mundo e oportuniza possibilidade real de 

rompimento com ações que caracterizam atos infracionais. 

Neste sentido, a garantia de escolarização, aprendizagem profissional e 

empregabilidade contribuem consideravelmente para o cumprimento dos 

objetivos que se deseja alcançar quando da aplicação da medida 

socioeducativa, tais como: reinserção social, responsabilização e autonomia. 

 

Conclusão 

Apesar da existência de dispositivos legais, tanto nacionais quanto 

internacionais, que regulamentam e determinam que o acesso a escolarização, 

profissionalização e empregabilidade sejam garantidos aos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa com o intuito de que tenham condições 

reais de romper com o universo ilícito, mas na prática ainda são encontradas 

barreiras que impedem que esses direitos sejam efetivados. 

A lei do SINASE (Lei 12594/12) e a Resolução nº 3 do Conselho 

Nacional de Educação de 13 de maio de 2016, ainda que bastante recentes, 

trouxeram novas e importantes perspectivas para o trato com o adolescente em 

cumprimento de medida socioeducativa. 

É de suma importância que os diversos atores sociais estejam 

envolvidos em se articularem de forma a efetivar de fato a garantia de direitos 

aos socioeducandos. Debates, consolidação de parcerias, elaboração de 

planos de trabalho, criação de órgãos e/ou fóruns que facilitem a interação 

entre o adolescente e a rede, são ações que reforçam e fortalecem o instituto 

da incompletude institucional, tendo em vista que o jovem infrator é 

responsabilidade da sociedade em todas as suas esferas. 

Ter claro alternativas que possibilitem a prevenção de atos infracionais, 

a redução do número de jovens que se envolvem com o mundo ilícito, repensar 



como as crianças e adolescentes estão sendo tratadas na comunidade, são 

todos itens indispensáveis para consolidação da mudança social que 

almejamos. 
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