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1. RESUMO 

 

O presente projeto de pesquisa investiga as possíveis causas do alto número 

de adolescentes de Limeira, internados na Fundação CASA. Trata-se de pesquisa 

com a utilização da técnica documental, sendo realizada através de prontuários do 

CEDECA – Centro de Defesa da Criança e do Adolescente de Limeira. O estudo 

encontra-se em andamento. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A pesquisa “Um estudo sobre o perfil dos adolescentes de Limeira internados 

na Fundação Casa”, possui foco na investigação das possíveis causas para o 

elevado número de internações de adolescentes do município de Limeira na 

Fundação Casa, considerando ser essa a medida destinada para atos infracionais 

graves. Tendo em vista que, de acordo com o ECA, o estabelecimento da medida 

socioeducativa, é sempre determinado pela autoridade competente e precisa ser 

coerente com a gravidade da infração, existindo cinco outras medidas anteriores à 

internação, quais sejam: advertência, reparação de danos, prestação de serviços à 

comunidade, liberdade assistida e semi-liberdade.  

De acordo com Carvalho (2010) muitas são as variações no atendimento 

prestado a esses adolescentes e diversas são as dificuldades enfrentadas, restando 

o desafio saber a efetividade do Estado na efetivação dos direitos dos adolescentes 

e suas famílias, em sua trajetória de vida, inclusive, pregressa à internação. 

Especificamente sobre Limeira, o Jornal Folha de Campinas, do dia 

01/06/2013, o município de Limeira está entre as 49 cidades da região de Campinas, 

que lideram o número de adolescentes internos na fundação casa. Em 2013, em 

cada quadrimestre 30 adolescentes foram aprendidos; em 2014, a cidade volta a ser 

considerada com maior número de adolescentes internos do Estado de São Paulo. 

No primeiro semestre do referido ano foram apreendidos 236 adolescentes, e, 

atualmente possui 9800 adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Vale 

ressaltar que a unidade da Fundação Casa no município encontra-se lotada, 

segundo o Jornal de Limeira, do dia 29/08/2014. 

Embora a Constituição Federal de 1988 seja voltada para os direitos 

humanos, enfatizando a garantia fundamental dos direitos a da criança e 



adolescente há várias lacunas a serem transformadas. Muitos adolescentes estão 

distantes da sua família – diferente do que preconiza a legislação - em outras 

regiões da capital paulista. Diante desta realidade é de grande importância tanto 

para o município e o meio acadêmico compreender e verificar o perfil e a realidade 

destes adolescentes. Como estão sendo desenvolvidos os trabalhos de prevenção e 

cuidado no município? Quais critérios são utilizados para as internações?  

 

3. OBJETIVOS  

Assim, o objetivo geral do estudo trata-se de investigar as possíveis causas 

da determinação de medida de internação para adolescentes autores de ato 

infracional. E, os objetivos específicos: pesquisar a compreensão acerca do ato 

infracional dos sujeitos envolvidos nesse processo; pesquisar se existe a correlação 

do estabelecimento da medida com a classe social; e, conhecer o perfil dos 

adolescentes da cidade de limeira que são internados na Fundação Casa 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a realização desse estudo situa-se na 

abordagem documental, através da realização de pesquisas nos prontuários 

realizados pelo CEDECA - Centro de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente 

de Limeira.  

Vale lembrar que a pesquisa documental tem como fonte, documentos no 

sentido amplo. Nestes casos, os conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum 

tratamento analítico, é ainda matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai 

desenvolver sua investigação e análise. (SEVERINO, 2007). 

A análise do material será realizada a partir da sistematização dos dados 

encontrados através da pesquisa nos prontuários, organizados através de gráficos e 

tabelas, com suporte bibliográfico de pesquisas já realizadas acerca da temática.  

Pretende-se elaborar a construção do perfil dos adolescentes, desse modo, 

algumas das categorias levantadas foram: idade, escolaridade, perfil sócio 

econômico, infração realizada, natureza e tempo da medida recebida, cidade a que 

pertence, entre outras.  



5. DESENVOLVIMENTO 

O planejamento do estudo conta com as etapas de: levantamento 

bibliográfico, pesquisa documental, sistematização e análise dos dados.  

Em sendo assim, o estudo realizou a primeira etapa e encontra-se na 

pesquisa documental, através da coleta de dados nos prontuários do CEDECA – 

Limeira. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até esse momento pode-se apontar apenas dados descritivos, sendo que  

que a maioria dos adolescentes internos é do sexo masculino, com faixa etária entre 

16 e 17 anos, cursando o ensino fundamental, reincidentes. Além disso, a infração 

mais frequente é a o tráfico de entorpecentes (Artigo 33), e, roubo (Artigo 155). 

Sobre a dependência de substâncias psicoativas, consta a presença em boa 

parte dos adolescentes, sendo mais comuns entre eles, a maconha e cocaína. 

Já com relação contexto familiar, levanta-se uma média de renda de um a 

dois salários mínimos, com composição de quatro a seis membros, chefiadas por 

casal ou somente pela mulher e residentes em bairros periféricos do município. 
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