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Objetivos 
Objetivo 1 – Chamar atenção para alguns aspectos da 
desigualdade social e de renda de adolescentes brasileiros, que 
vivem nas periferias das grandes cidades do país.  
 
Objetivo 2  - Quem são os adolescentes em conflito com a lei? 
Quantos são? Quais são os principais delitos cometidos por esses 
adolescentes? À quais sanções estão sujeitos os adolescentes que 
cometem ato infracional? Onde cumprem as medidas 
socioeducativas de privação de liberdade? Qual é a situação das 
instituições de execução das medidas de privação de liberdade ao 
adolescente em conflito com a  lei no Brasil?   
Os avanços na aplicação das medidas socioeducativas em meio 
aberto. 



Linhas Gerais da Discussão 

1. Especificidades da adolescência: transgressão, risco, indefinição, 
busca pelo Reconhecimento, construção da identidade ( gangues e 
grupos de culturais). 
 

2. Relação entre desigualdade social e violência. 
 

3. Imputabilidade do jovem adolescente é um mito.  Severidade na 
aplicação das medidas socioeducativas. 
 

4. Dificuldades na implementação do SINASE ( 1990, 2006 – 2012). 
 

5.  Avanços nos indicadores sociais e na implementação da legislação. 
 
Aposta: 
Na melhoria da qualidade da aplicação da Legislação (SINASE). 



Avanços Recentes 

Educação 
1992 – 2013: a proporção de brasileiros com idade de 15 a 17 anos  que 
frequentavam a escola passou de 59,7% para 84,4%  
  
2004 – 2013: o percentual de brasileiros de 15 a 17 anos que frequentava o ensino 
médio foi de 44,2% para 55,2% o 
 
2001- 2013: A taxa de frequência líquida aumentou de 8,9% para 16,5% no ensino 
superior público e privado. 
Trabalho Infantil:  
2000 a 2010: o número de pessoas ocupadas de 10 a 15 anos de idade passou de 
1,791 milhão, para 1,599 milhão, em 2010, uma redução de 198 mil pessoas (10,8%).  
Entre os adolescentes de 16 ou 17 anos de idade, a redução foi de 336 mil, passando 
de 2,144 milhões para 1,807 milhão no mesmo período (15,7%).  
 
2011-2014: mais de oito milhões de matrículas por meio do Pronatec. 
 
Programas de destaque: Expansão da Rede Socioassistencial; PBF, PRONATEC; o 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano); o Programa 
Universidade para Todos (ProUni), o Programa Nacional de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI); entre outros. 



Características Demográficas 



Condições trabalho e Estudo 



Condições trabalho e Estudo 



Vitimização e Acesso a Justiça 

Índice de Homicídios na Adolescência : as chances de um adolescente negro ser 
assassinado é quase três vezes maior a de um adolescente branco.  
Mapa da Violência: o Brasil é o país com maior número de homicídios por amas de 
fogo no mundo. A população jovem é a mais vitimada, também há uma forte seleção 
racial: morrem 133% mais negros do que brancos. 

Em 2009: 405,7 mil jovens de 12 a 17 anos sofreram agressão física. 
14 mil não procuraram a delegacia. 
 
Motivos: guardam uma assimetria racial, marcada, principalmente, pela maior importância 
concedida pelos adolescentes negros em relação aos brancos às citações como “medo à 
represália" e “não queria envolver a polícia”. 
Entre jovens negros: (para 80% ) 
(i) “não queria envolver a polícia” (13,98%); 
(ii) “não era importante” (16,12%);  
(iii) “medo de represália” (22,9%);  
(iv) “a polícia não quis fazer o registro" (27,79%).  
Entre os jovens brancos: (para 65%) 
(i)“a polícia não quis fazer o registro” (31,76%) e  
(ii) “não acreditava na polícia” (33,96%) 



Desigualdade Social e Vulnerabilidade 

Importante: pensar a problemática da violência cometida e sofrida 
pelos jovens no quadro da vulnerabilidade social que a sua situação 
socioeconômica potencializa. 
 
Desigualdade Social: exprime uma circunstância relativa de privação 
de direitos que amplifica a vulnerabilidade social da população 
pobre. 
• Gera tensões e frustrações que repercutem diretamente sobre os 

processos de integração desses jovens na comunidade. 
 
Preconceito cultural: os jovens negros  da periferia e das favelas, por 
não corresponderem aos padrões idealizados da sociedade. 
 
 
 



Desigualdade Social e Vulnerabilidade 

Desproteção social: Sem escola, sem trabalho ou com inserção 
laboral precária, os jovens ficam mais desprotegidos e mais expostos, 
por exemplo, à cooptação pelo crime organizado.  
 
Especificidade social da condição jovem adolescente:   
• definição pouco precisa do seu papel na sociedade 

contemporânea – em termos de autonomia relativa, 
(in)dependência financeira e responsabilidades e direitos 
ambíguos no que se refere à sua participação no mercado de 
trabalho; 

• incertezas quanto a sua trajetória futura;  
• maior suscetibilidade ao apelo do risco;  
• identidade social construída com recurso à ideia de transgressão. 



 
Quem são os adolescentes em conflito com a lei que 

cumpriam medida socioeducativa de privação de liberdade?  
 

Em 2013 
• 95% eram do sexo masculino  
• cerca de 60% com idade entre 16 e 18 anos.  
Outras características (2003) 
• mais de 60% dos adolescentes privados de liberdade 

eram negros 
• 51% não frequentavam a escola  
• 49% não trabalhavam quando cometeram o delito 
• 66% viviam em famílias consideradas extremamente 

pobres.  
 
 
 



 
 

Mito da impunidade 

Verificada a prática de ato infracional, a autoridade poderá aplicar, ao 
adolescente, medidas socioeducativas:  

1 -  Em meio aberto − (i) advertência; (ii) obrigação de reparar o dano 
(iii) prestação de serviço à comunidade ; e (iii) (i) liberdade assistida. 
2 - Em meio fechado - : (i) inserção em regime de semiliberdade; e (ii) 
internação em estabelecimento socioeducativo.   

 
Sanções previstas: visam Reparação do Dano e Reeducação para a 
reinserção social, familiar e comunitária.  
 
Princípios das medidas de privação de liberdade: 

1 – Brevidade 
2 – Excepcionalidade: (i) ato infracional cometido mediante violência ou 
grave ameaça; (ii) reincidência em infrações graves (punidas com 
reclusão) e (iii) descumprimento reiterado e injustificável de outra 
medida imposta (máximo de 3 meses). (Art. 122, § 2º do ECA)  

 
 
 
 
 
 



Mito da impunidade 

Em 2013: 23,1 mil adolescentes 
privados de liberdade no Brasil.  
 
64% (15,2 mil) cumpriam a 
medida de internação, a mais 
severa de todas;  
 
outros 23,5% (5,5 mil) estavam 
na internação provisória;  
 
9,6% (2,3 mil) cumpriam medida 
de semiliberdade e  
 
2,8% (659) estavam privados de 
liberdade em uma situação 

indefinida.  



Mito da impunidade 

Homicídio  2.202 (8,75%) Roubo 10.051 (40%) 

Latrocínio  
485 (1,9%) 
 

Furto  855 (3,4%)  

Lesão corporal 
 

237 (0,9%)  
 

Tráfico 5933 (23,5%) 

Estupro 
 

288 (1,1%) 
 

Total  3212 (12,65%) Total 16839 (66,90%) 

Tabela: Atos infracionais de alta e baixa 
gravidade 

 



Mito da impunidade 

 

Se as orientações do ECA fossem cumpridas: 
 
Em 2013, os adolescentes internos, privados de liberdade no Brasil,  
seriam cerca de 3,2 mil. 
 
• Homicídios (2,2 mil) 
• Latrocínio (485)  
• Estupro (288) 
• Lesão corporal (237)  
E não 15,2 mil (64%).   
A rigidez na aplicação das medidas socioeducativas parece não estar 
de acordo com a gravidade dos atos cometidos pelos adolescentes 
em conflito com a lei.  ( brevidade, excepcionalidade) 



Onde estão (2012) 

Cinco estados com maior número de adolescentes privados de 
liberdade no Brasil (para cada 1000 adolescentes) 
São Paulo: 3/1000  
Acre: 2,6/1000  
Espirito Santo: 2,3/1000 
Distrito Federal: 2,0/1000  
Rio de Janeiro: 1,9/1000 



Como são as unidades Socioeducativas de Privação de Liberdade? 

Super lotação em 16 estados. 
Em alguns estados a superlotação era maior que 300%.  
 
Não separação dos internos provisórios dos definitivos nem os adolescentes por 
idade, por compleição física e pelo tipo de infração cometida, como determina o ECA.  
 
Entre março de 2012 e março de 2013, registrou-se a fuga de 1.560 adolescentes, 
(8,48% do total de internos no país). 
 
Ausência do defensor público para ajudá-los em sua defesa. 
 
Em 2012 foram registrados 30 óbitos : “ Significa que a cada quatro meses foram a 
óbito dez adolescentes em unidades do sistema socioeducativo, no cumprimento de 
uma medida privativa ou restritiva de liberdade (...)” ( SDH, Sinase, 2012:21).  
 
Causas do óbito: conflito interpessoal (11), conflito generalizado (09); suicídio (05) e 
outras causas (05). 
 
 
 
 
 



Medidas socioeducativas em meio aberto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vantagens 

São mais adequadas aos tipos de delito cometidos pelos adolescentes: 
• criação de  condições para a construção/reconstrução de projetos de vida; 
• viabilização de acessos aos direitos sociais ( escola, saúde, trabalho, capacitação, 

cultura, esporte);  
•  ampliação de oportunidades para o desenvolvimento de habilidades; e  
• fortalecimento da convivência familiar e comunitária.  
 



Medidas socioeducativas em meio aberto 

  
 

Tabela 8 - Total de adolescentes acompanhados no Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa (LA e PSC) - 
2012 

  Quantidade de casos 

Total de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no ano de 2012 - total 89.718 

Total de adolescentes em cumprimento de media socioeducativa no ano de 2012 - masculino 67.389 

Total de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa no ano de 2012 - feminino 10.373 

Total de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa 2012 - sem informação de sexo 12.069 

             Fonte: CENSO SUAS 2013. 
Elaboração: IPEA-DISOC 

  
  


