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1. RESUMO 

 

A presente pesquisa é parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

intitulado “O Perfil do Adolescente em Conflito com a Lei do Centro de Recursos 

Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD) do município de Volta 

Redonda” e busca traçar o perfil dos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de semiliberdade no CRIAAD do referido município. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A problemática referente ao ato infracional, bem como a execução de medidas 

socioeducativas tem por objetivo a responsabilização do adolescente e caracteriza-

se por seu cunho essencialmente pedagógico objetivando o respeito ao direito do 

adolescente à integridade física e dignidade social, ao contrário das práticas 

punitivas verificáveis ao longo da história. Entretanto, sabe-se que mesmo com a 

execução das medidas socioeducativas, os adolescentes ainda estão expostos a 

estigmatização e a criminalização, já que os instrumentos legais que respaldam as 

ações em prol da proteção integral destes sujeitos ainda são recentes e não foram 

totalmente implementadas. Portanto, esta pesquisa se mostra viável, pela 

necessidade de produzir conhecimento que venha a contribuir para a expansão dos 

estudos sobre as possibilidades e alternativas para a inclusão social e construção de 

novas identidades do adolescente envolvido com a prática de ato infracional. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Tem como principal objetivo traçar o perfil dos adolescentes em cumprimento de 

medida socioeducativa de semiliberdade no CRIAAD de Volta Redonda, 

identificando o que levou estes adolescentes a cometerem o ato infracional e 

conhecer suas perspectivas após o cumprimento da medida socioeducativa. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento do estudo é pautado em uma pesquisa de abordagem 

quantitativa fundamentada na autora e GOLDEMBERG (1997). Inicialmente realizou-



se pesquisa bibliográfica referente ao tema a partir de levantamentos de materiais 

com dados já analisados e publicados por meios escritos e/ou eletrônicos. No dado 

momento aplica-se questionários à 100% (cem por cento) dos adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade do CRIAAD. para melhor 

traçar o perfil destes.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Na primeira etapa da pesquisa realizou-se leituras de textos relacionados à temática 

pesquisada. Já na segunda etapa foram aplicados questionários a treze 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade para o 

levantamento do perfil. Posteriormente, na terceira etapa realizaremos entrevistas 

semiestruturadas com os adolescentes visando conhecer o significado da 

experiência do cumprimento da medida socioeducativa e os aspectos relacionados a 

mesma. Ainda serão realizadas entrevistas com a equipe técnica do CRIAAD com 

intuito de conhecer o trabalho e a dinâmica da instituição. 

  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os primeiros levantamentos obtidos através da aplicação dos questionários mostram 

três importantes indicativos referentes ao perfil dos adolescentes em conflito com a 

lei que estão inseridos no CRIAAD. O primeiro relaciona-se à faixa etária, onde 

cerca de 54% dos adolescentes possuem entre 15 e 17 anos e 46% possui entre 18 

e 21 anos. Ressalta-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu 

artigo 103 diz que a responsabilidade pelo ato infracional começa aos 12 anos e 

finda-se aos 18 anos. Entretanto delimita que em alguns casos especiais, quando, 

por exemplo, o adolescente cometer o ato infracional possuindo 17 anos e 11 

meses, o mesmo pode continuar cumprindo a medida socioeducativa mesmo após 

ter completado os 18 anos de idade, tendo que ser cumprida até os 21 anos, quando 

a medida deve sofrer a extinção.  

 

Já em relação a escolaridade observa-se que 77% dos adolescentes possuem 

Ensino Fundamental Incompleto, 15% possuem Ensino Médio Incompleto e somente 

8% possuem Ensino fundamental Completo. De acordo com a Constituição Federal 



de 1988 “são direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança (...)”. Destarte a educação possibilita o desenvolvimento pleno do 

indivíduo e permiti que o mesmo compreenda seus direitos e a relevância de seus 

deveres, permitindo uma reflexão crítica da realidade.  

 

No que tange aos atos infracionais, podemos destacar que a maioria dos 

adolescentes estão envolvidos com o tráfico. Fazendo uma relação com a baixa 

escolaridade, percebe-se que acabam encontrando dificuldade para ingressar no 

mercado de trabalho. E por não terem seus acesos garantidos, estes acabam 

cometendo outro ato infracional. Assim enfatiza-se ainda mais a busca pela garantia 

do direito a Educação para criar alternativas para estes adolescentes recriarem 

novas perspectivas de futuro. 
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