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“ LIBERDADE ASSISTIDA: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARA 

RESSOCIALIZAÇÃO DO MENOR INFRATOR NO ÂMBITO EDUCACIONAL” 

1. RESUMO 

 O trabalho analisa os direitos do adolescente previstos no Estatuto da Criança 

e do Adolescente, relativos aos adolescentes, sobre a Teoria da Proteção Integral e 

a Constituição Federal. Busca-se definir o conceito de criança e adolescente perante 

o Estatuto, como é realizado o procedimento de apuração e no cumprimento da 

medida socioeducativa em liberdade assistida, ate que ponto é realmente cumprida 

e qual a eficácia dessa medida. A pesquisa volta-se para a percepção de que a 

medida socioeducativa citada possui um caráter punitivo e não o previsto no 

Estatuto, que rege a reeducação e a ressocialização do menor infrator. Desse modo, 

percebe-se que o adolescente está amparado pela legislação, mas que precisa de 

uma estrutura eficiente para atendimento e cumprimento da lei, além da fiscalização, 

intervenção e acompanhamento para o cumprimento das medidas socioeducatvas 

determinadas pela justiça brasileira. 

2. INTRODUÇÃO 

A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei Federal 

Brasileira n° 8069/90, visa a implementação das políticas públicas direcionadas às 

crianças e adolescentes, com principal objetivo de proteger o menor, garantir-lhes os 

seus direitos fundamentais, especificando o conceito de ato infracional e quais as 

medidas socioeducativas cabíveis a cada ato infracional, dependendo de sua 

gravidade.  

Nos últimos anos observa-se que vem aumentando a cada dia a violência em 

nosso país. Essa violência vem crescendo, principalmente, entre crianças e 

adolescentes, por diversos fatores sociais, morais e psicológicos, além de famílias 

desestruturadas, a falta de convivência com o esporte e o lazer. 

Desta forma, o presente trabalho consistiu em demonstrar primeiramente se a 

medida socioeducativa liberdade assistida, conforme previsão do ECA em seu inciso 

IV do artigo 112, está atingindo suas finalidades quanto aos adolescentes que 

praticam algum ato infracional, se a Lei nº 12.594/2012 que instituiu o Sistema 
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Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), através de programas de 

atendimento estão sendo efetivamente executados, se o Sistema Educacional está 

recebendo estes jovens infratores e possuem um plano de ação que atendam as 

suas necessidades e possam em conjunto ressocializar estes adolescentes para que 

se extinga a possibilidade de reincidência e se torne um jovem inserido na 

sociedade com seus direitos fundamentais preservados. Ana Celina B. Hamoy em 

seu livro Direitos Humanos e Medidas Socioeducativas: Uma abordagem jurídico – 

social afirma que na Convenção Americana dos Direitos Humanos: Pacto de San 

José da Costa Rica, em seu artigo 4º, §1º expressa que: “ Toda pessoa tem direito de 

que se respeite a sua vida. Esse respeito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o 

momento da concepção ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente”. 

3. OBJETIVOS 

Essa pesquisa visa primeiramente conhecer a legislação vigente que abrange 

as medidas socioeducativas, mais especificamente liberdade assistida, a execução e 

como os órgãos competentes fiscalizam o cumprimento dessas medidas. 

Refletir como o governo, as políticas públicas tratam a questão das medidas 

socioeducativas na prática e quais medidas são tomadas para que os menores 

infratores não se tornem reincidentes. 

Analisar como as Unidades Educacionais lidam com alunos em liberdades 

assistidas (L.A.) em seu estabelecimento de ensino e a interação do adolescente 

com a família. 

Levantar com os diretores e professores do Estabelecimento Educacional o 

plano de ensino anual ou propostas pedagógicas desenvolvidas para a reinserção 

desses adolescentes em ambientes educacionais, em projetos socioeducativos. 

Basear os dados coletados e analisar qual a eficácia da medida 

socioeducatva Liberdade Assistida para a realidade da nossa sociedade brasileira. 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa será dividida em duas partes. A primeira será desenvolvida 

através de legislação, jurisprudências ou acórdãos e doutrinas. A segunda parte 

será desenvolvida com uma pesquisa de campo em Estabelecimentos Educacionais 
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para comparar com a legislação consultada.e poder cruzar dados, com o intuito de 

consolidar a pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Os levantamentos bibliográficos, leitura das leis, doutrinas, pesquisa de 

jurisprudências, além de pesquisas na internet, em revistas jurídicas foram os 

matérias estudados até o momento. Deu-se início na dissertação na primeira parte 

da pesquisa. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Expectativa de finalizar a pesquisa com subsídios suficientes para esclarecer 

objetivamente a eficácia da medida socioeducativa Liberdade Assistida, 

compreender a dinâmica da fiscalização e dos projetos socioeducativos e identificar 

jovens que foram menores infratores, cumpriram a sanção e se tornaram adultos 

com respeito aos seus direitos fundamentais e reinseridos na sociedade. 
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