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RESUMO  

Esta pesquisa tem como principal objetivo analisar os impactos causados aos 

adolescentes que estão em cumprimento de Liberdade Assistida e Prestação de 

Serviço à Comunidade no município de Volta Redonda. O Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS) é o responsável por ofertar o Serviço 

de medida socioeducativa em meio aberto acompanhando os adolescentes durante 

todo o processo. 

Palavras-Chaves: adolescentes, CREAS, medida socioeducativa. 

INTRODUÇÃO 

Utiliza-se como recorte territorial a cidade de Volta Redonda, localizada na região sul 

do Estado do Rio de Janeiro e, a partir deste contexto, analisa-se a atual conjuntura 

do serviço de medidas socioeducativas do município, focando em especial a 

execução da medida socioeducativa em meio aberto (Liberdade Assistida de 

Prestação de Serviço à Comunidade). A partir das reflexões acerca desta temática é 

que se constrói este estudo que assume como objeto principal a discussão sobre o 

ato infracional e a medida socioeducativa em meio aberto, tendo como perspectiva o 

seu desencadear na vida do adolescente, em situação de vulnerabilidade social.  

OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar os impactos causados aos adolescentes 

que cumprem medida socioeducativa me meio aberto no município de Volta 

Redonda. Pretende- se também identificar os avanços proporcionados na vida 

desses adolescentes durante e/ou depois do cumprimento da medida. Além, de 

verificar o que o município tem promovido para o retorno desse sujeito para a vida 

comunitária e familiar. 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa possui caráter qualitativo e abrangerá o período entre março e 

novembro de 2018. Será utilizado analise documental como forma de obtenção de 

dados, a fim de alcançar os objetivos deste estudo.  



Como método de coleta de dados será realizada entrevistas semiestruturada in loco 

com a equipe técnica do Serviço de medida em meio aberto, com o fito de identificar 

os avanços promovidos na vida dos adolescentes, bem como as lacunas existente 

no equipamento. Será utilizado o método de análise de discurso a partir das 

entrevistas. 

O levantamento bibliográfico caracterizou a primeira parte deste estudo, fazendo-se 

necessário a revisão de publicações de autores que discutem o tema abordado 

como: livros, revistas, artigos, cartilhas e publicações da internet, a fim de subsidiar a 

discussão e reflexão sobre o assunto. 

DESENVOLVIMENTO 

A Doutrina da Proteção Integral preconiza que o direito da criança não pode 

ser exclusivo de um grupo, nem que seja classificatório. O então chamado “menor – 

carente”, “abandonado” ou “infrator”, deve ser respeitado em sua condição peculiar 

de desenvolvimento, o que rompe com a dicotomia menor-criança. O Estatuto 

regula, então, as ações voltadas a todas as crianças e adolescentes sem distinção. 

Estabelece que todas as crianças e adolescentes, independente de cor, raça ou 

classe social, sejam tratadas como cidadãos que precisam de atenção, proteção e 

cuidados especiais para se desenvolverem.  

As políticas jurídicas e socioeducativas, anteriores à elaboração do ECA, 

tinham como pano de fundo a doutrina da situação irregular e suas políticas não 

eram dirigidas ao conjunto da população infanto-juvenil. A promulgação do ECA foi 

uma verdadeira transformação paradigmática no plano jurídico-legal que, 

especificamente, passou a se basear na definição das medidas socioeducativas e na 

doutrina da proteção integral.  

Para os casos de ato infracional cometidos por adolescentes, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente prevê a aplicabilidade das medidas socioeducativas que 

tem por fundamento o compromisso com o desenvolvimento humano integral do 

adolescente, que além de priorizarem o caráter pedagógico no seu atendimento, 

permitem a participação da sociedade civil organizada na sua operacionalização.  

O Estatuto definiu seis medidas a serem aplicadas a adolescentes autores de 

atos infracionais, que seguem uma ordem crescente do ato infracional menos grave 

para o mais grave. As medidas socioeducativas têm a finalidade de preservar a 



condição especial que tem o adolescente enquanto pessoa em desenvolvimento, 

mediante a realização das atividades pedagógicas que procuram oferecer 

alternativas, promovendo as atividades escolares, recreativas e de lazer e 

fortalecendo os vínculos com a comunidade. 

Com o sistema de medidas socioeducativas o que se pretende é superar as 

concepções autoritárias de defesa social e do caráter retributivo, pois se sabe que a 

melhor alternativa de superação à violência é a emancipação humana e somente a 

promoção de alternativas educativas e sociais é capaz de apresentar novos 

horizontes. Não se pode negar que mesmo com os avanços, ainda há muito que 

avançar no atendimento aos adolescentes em conflito com a lei. Estes adolescentes 

ainda são vistos como problemas sem solução, “coisificados” por sua condição 

socioeconômica, estigmatizados e alvo de violência. Por esses e outros motivos 

ainda temos um Sistema que não reinsere, pelo contrário exclui esses adolescentes, 

pois se pauta em práticas punitivas e repressivas.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa iniciou-se com a leitura bibliográfica dos autores que discutem a 

temática, e logo em seguida partiu-se para as entrevista com a equipe técnica do 

serviço de medida em meio aberto e análise dos prontuários. Estamos em fase de 

análise de discurso e análise dos dados coletados nas documentações dos 

adolescentes. 
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