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RESUMO  
O presente trabalho apresenta parcialmente os resultados de uma 
monografia3. Buscou-se através deste, realizar uma análise sobre a 
operacionalização das Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida 
no município de Campina Grande/ PB, a partir da aproximação com 
aqueles que diretamente acompanham os/as adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade assistida: os 
técnicos dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social. 
Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e analítico,  de caráter 
qualitativo, que apresenta as possibilidades e os desafios do 
atendimento socioeducativo executado em meio aberto. 

 
Palavras-chave: Medidas socioeducativas; Liberdade Assistida; 

Adolescentes. 

 

ABSTRACT 
The present work partially presents the results of a monograph. It was 
sought through this, to carry out an analysis on the operationalization of 
the socio-educational Measures of Assisted Freedom in the city of 
Campina Grande / PB, from the approach with those who directly 
accompany the adolescents in compliance with socio-educational 
measures of assisted freedom: the technicians of the Specialized 
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Reference Centers for Social Assistance. This is an exploratory, 
descriptive and analytical study, of a qualitative nature, which presents 
the possibilities and challenges of socio-educational care performed in 
an open environment. 

 
Keywords: Socio-educational measures; Assisted Freedom; Teenagers. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As medidas socioeducativas - MSE são medidas aplicáveis àqueles/as adolescentes a 

quem se atribui a prática de ato infracional. Entre as medidas estão estabelecidas, as de 

execução imediata - Advertência e a de Reparação de Danos, as de meio fechado - 

Semiliberdade e Internação e as de meio aberto - Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à 

comunidade. 

Os principais mecanismos legais que regem as medidas na contemporaneidade tratam-

se do Estatuto da Criança e do Adolescentes e do Sistema Nacional de Atendimento 

socioeducativo, pautando em suas diretrizes e princípios, a população infanto-juvenil como 

grupo de prioridade absoluta, a quem se deve prestar uma proteção Integral com respeito a 

sua particularidade de pessoa em desenvolvimento. Para tanto, entre os objetivos destinados 

às medidas, além da responsabilização e desaprovação do ato infracional, destaca-se “a 

integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais” (BRASIL, art. 

1º, 2012). 

Considerando o processo histórico brasileiro de tratamento voltado à população 

infanto-juvenil,  pode-se apreender que as MSE, e em ênfase, as de execução em meio aberto 

- MSE-MA, representam um avanço no tratamento dado a adolescência ao passo que, 

prevaleceu anteriormente a estas, a desresponsabilização estatal; a filantropização do 

atendimento que por muito tempo ficou exclusivamente a cabo de ações caritativas; e à 

estratificação dos grupos mais vulneráveis, na iminência de tratamentos sob os marcos de 

medidas eminentemente coercitivas, pautadas na internação, opressão e violência, em especial 

aos grupos pauperizados. (DEL PRIORE, 2020) 

No entanto, ainda que garantidas formalmente, na sua prática, a execução das MSE e o 

alcance dos objetivos propostos, estão sujeitos às forças econômicas, políticas, sociais e 

culturais  vigentes sob égide da atual fase do Modo de produção Capitalista e das ofensivas 

neoliberais que se assumem no Brasil desde a década de 90, que vão atravessar o cotidiano e a 
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dinâmica não só do sistema socioeducativo,  mas também, de toda a dinâmica social, das 

políticas públicas e consequentemente  do cotidiano dos profissionais e da realidade dos/as 

adolescentes acompanhados e sua família. 

Traçando como campo temático, o estudo sobre o atendimento prestado a 

adolescentes em cumprimento de MSE MA, no presente trabalho, buscamos construir um 

debate acerca da operacionalização de medida de Liberdade Assistida, tendo como lócus de 

pesquisa, o trabalho realizado pelas unidades que acompanham adolescentes em cumprimento 

de medidas socioeducativas em meio aberto no município de Campina Grande/PB, que são, os 

Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. 

O interesse pelo tema surge enquanto um desdobramento de vivências do processo 

formativo na graduação em Serviço Social na UEPB,  no que pesou a atuação como pesquisadora 

no Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão Comunitária Infanto-Juvenil - NUPECIJ, do 

Departamento de Serviço Social e a experiência de estágio supervisionado no CREAS Jornalista 

Geraldo Batista, equipamento do município de Campina Grande/ PB. Tais experiências 

resultaram nas seguintes indagações: Como se dá o acompanhamento de adolescentes em 

cumprimento de Liberdade Assistida? Quais as principais possibilidades e desafios deste 

acompanhamento? 

Neste sentido, e buscando responder tais questões, este estudo exploratório, descritivo 

e analítico, busca desvendar como as unidades executoras do município de CG/PB, os CREAS, 

vêm organizado o atendimento de tais medidas, utilizando como caminho a pesquisa empírica. 

Entendemos que a presente pesquisa, contribui significativamente com a produção do 

conhecimento em torno do campo socioeducativo, podendo contribuir também com às ações 

cotidianas dos profissionais que acompanham adolescentes em conflito com a lei, ao passo que 

permite vislumbrar possibilidades e desafios na experiência dos sujeitos da pesquisa, e refletir 

sobre sua prática profissional. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo se fez desenvolver em duas principais fases, a primeira, tratou-se da 

realização de entrevistas semiestruturadas. Participaram do estudo, 6 profissionais, tais quais, 

Assistentes Sociais, Psicólogos, e Pedagogos/Psicopedagogos, responsáveis pelo 
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acompanhamento de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de liberdade 

assistida no município de Campina Grande/PB. O público entrevistado contempla a 

representação das três unidades executoras do atendimento socioeducativo do município, ou 

seja, foram entrevistados profissionais dos três Centros de Referência Especializado de 

Assistência Social do município, popularmente identificados como CREAS I, II e III.  

As entrevistas foram realizadas de modo presencial no mês de outubro de 2021 nos 

equipamentos dos profissionais convidados. Para a entrevista, fora utilizado um questionário 

para guiar o debate e sob a concordância, leitura e assinatura do termo de consentimento livre 

e esclarecido, as entrevistas tiveram uma duração média de 30 minutos, sendo entrevistado 

um profissional por vez. Destacamos que, na formulação do questionário e no diálogo com os 

profissionais, prevaleceu o debate sobre o trabalho realizado até o ano de 2019, considerando 

que os contornos que se assumem a partir de 2020 se dão atravessados por particularidades 

do contexto de crise sanitária da covid-19, o que pediria um debate mais particular sobre o 

cenário. 

Após a realização das entrevistas, este ensaio, contou com a segunda fase que se fez 

realizar pela sistematização das principais informações coletadas, e posteriormente a análise, 

no qual buscou-se interlocuções com esforços intelectuais de outros pesquisadores para 

qualificar esta análise, considerando aqueles debates que tiverem como objeto de estudo 

elementos apontados pelos/as profissionais entrevistados. Cabe destacar, que a realização 

deste estudo, precedeu a submissão e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 

Seres Humanos (CEP) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) por se tratar de uma pesquisa 

envolvendo seres humanos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando o processo exploratório supracitado, podemos apontar, que se 

destacaram no estudo, três pontos principais, sendo o primeiro, a exposição sobre o processo 

de acolhimento dos/as adolescentes e jovens usuários no serviço; segundo, os métodos 

utilizados para o acompanhamento das medidas; e terceiro, os desafios que encobrem essa 

atuação. 
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No que tange o processo de acolhimento dos/as adolescentes pela equipe técnica, 

temos que, no geral, este segue algumas etapas. Inicialmente tem-se o recebimento da Guia de 

Execução, instrumento jurídico que é encaminhado pela Vara da Infância, que traz a 

identificação do jovem, do ato infracional cometido, da medida socioeducativa indicada pelo 

juiz, no caso do meio aberto PSC e/ou LA, bem como o período de cumprimento da mesma.  

Chegado ao CREAS, é realizada pela coordenação da instituição a distribuição das guias 

aos técnicos responsáveis pelos acompanhamentos. Após isso, é feita a comunicação com a 

família para que ocorra o primeiro contato com ela, e com o adolescente, momento importante 

para esclarecimentos sobre o processo socioeducativo, o formato do atendimento e objetivo 

das medidas socioeducativas. Nesse contato inicial, destaca-se a elaboração do instrumental 

utilizado pelos profissionais, o Plano Individual de Atendimento - PIA. 

O PIA, trata-se de um documento construído pela equipe técnica da unidade e os 

sujeitos acolhidos – adolescente e seu responsável, com informações sobre o adolescente, suas 

características e principalmente os estabelecimentos de metas a serem almejadas no 

desenvolvimento da MSE, que devem ser observadas pela equipe que acompanha a medida e 

devem ser a base para pensar estratégias de trabalho com o adolescente acolhido e sua família. 

Esse instrumento, por permitir uma particularização do acompanhamento e está previsto no 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, especificamente no seu art. 52, como um 

instrumento de previsão, registro e gestão de atividades desenvolvidas no processo de 

desenvolvimento das medidas. Muller (2017), colocando o PIA como objeto de análise, traz 

elementos que refletem a importância deste instrumento no processo socioeducativo, quando 

este permite considerar as particularidades de cada adolescente atendido, e servir como um 

caminho que possibilita encaminhamentos efetivos, como aborda a autora,  

 
o PIA não é um questionário de registro rápido de informações superficiais e 
incompletas a respeito do adolescente, tampouco é um plano de simples elaboração, 
pois além de prever a participação do adolescente e da sua família, necessita de uma 
articulação consistente entre as políticas setoriais para consecução das metas 
pactuadas. (MULLER, 2017, p.115). 

 

No processo de construção do PIA, outro elemento também se manifesta, trata-se da 

"escuta qualificada”, sendo esta considerada por alguns profissionais como essencial para o 

trabalho e acompanhamento e que não se limita ao primeiro contato, mas se faz necessário em 

todo o desenvolvimento da medida, em especial nos atendimentos individuais com os/as 
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adolescentes, na busca de apreender as necessidades dos/as adolescentes e avaliar em que 

medida a equipe pode se mobilizar para responder às necessidades quando possível.  

Partindo agora para a discussão sobre os métodos apontados pelos profissionais para o 

acompanhamento, temos o destaque para: os encaminhamentos para outras redes de serviço; 

os atendimentos individuais e as visitas domiciliares; as reuniões com a família dos assistidos; 

o Grupo focal e o Planejamento; que no seu desenvolvimento são envolvidos como estratégias 

dos profissionais. 

Os encaminhamentos dizem respeito àquele movimento que advém da pós-escuta 

qualificada, no qual o profissional a partir do delineamento das necessidades dos/as 

adolescentes identificadas como passíveis de intervenção de outros equipamentos das políticas 

públicas, tenta articulação com outras unidades para o alcance das necessidades, tais quais, 

encaminhamentos para matrícula na escola para o acesso à educação;  para atendimento em 

Unidade Básica de Saúde e a retirada de documentos, entre outros. 

Sobre os atendimentos individuais, estes podem ter o caráter também familiar, trata-se 

das visitas domiciliares, realizadas para atender algum objetivo ou necessidade vista pelo 

profissional no decorrer do acompanhamento da medida, como por exemplo, a busca de 

esclarecimentos sobre uma determinada situação, como o mau comportamento em atividades 

coletivas propostas pela equipe, ou mesmo como forma de discutir o andamento da MSE.  

As reuniões com a família dos/as adolescentes, se dá no pretexto de inserção e 

influência da participação da família no desenvolvimento da MSE. É colocado que estas são 

planejadas pela equipe que acompanha os/as adolescentes, e nestas com a presença dos/as 

adolescentes, se reflete a participação dos jovens e o compromisso com as MSE. Cabe destacar, 

que a participação da família é crucial no processo de desenvolvimento da medida, logo, a um 

movimento de tentativa de inserir a família nesse processo do atendimento socioeducativo. 

No que se refere aos Grupos Focais abordados nos depoimentos, estes são encontros 

coletivos com os/as adolescentes, e é uma estratégia recorrente utilizada objetivando uma 

maior interação com os/as adolescentes na perspectiva de “contribuir com o desenvolvimento 

biopsicossocial do adolescente” (Entrevistado, 2021). Os encontros se configuram a partir de 

reuniões semanais no auditório da unidade, e sentados em formato de círculo discutem ou 

participam de alguma atividade programada e realizada pela equipe, tendo estes, uma duração 

média de cerca de duas horas, e ao final um momento de culminância.  
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Algumas estratégias são apontadas pelos/as profissionais para o desenvolvimento dos 

grupos focais, em que se destacam, a organização dos encontros, que sempre se dão em dois 

horários, um no turno da manhã e outro no turno da tarde, objetivando a participação de todos 

os/as adolescentes, bem como, a realização de um rodízio dos profissionais que vão guiar os 

encontros, para que os momentos sejam os mais dinâmicos possíveis podendo contar com 

convidados externos na fuga de quaisquer padronizações de atividades. Também é apontado 

que entre as temáticas mais trabalhadas destacaram-se, aquelas sobre o uso e o abuso de 

drogas; Doenças Sexualmente Transmissíveis - DSTs; afetividade; cidadania e ressignificação de 

valores. No que pese a dinâmica para trabalhar as temáticas, é posto que, as que chamam a 

atenção dos/as adolescentes são as palestras sobre sexualidade; as atividades mais lúdicas com 

dinâmicas, filmes e músicas; as atividades externas com a proposta de atravessar os muros das 

unidades; as oficinas de arte; e as oficinas de capacitação para o trabalho. 

Como último ponto, no campo dos métodos, destaca-se a questão do planejamento das 

atividades, o que, de acordo com os profissionais, é feito de maneira coletiva por meio de 

reuniões da equipe. A periodicidade desses encontros é retratada de diferentes maneiras pelos 

profissionais das unidades, alguns apontam que realizam um Planejamento anual e deste uma 

reorganização para executar as ações planejadas nos meses do ano, outros apontam os 

encontros mensais, no entanto, há um ponto em comum entre as equipes, o fato de priorizar 

as datas comemorativas a nível nacional para planejar e realizar as atividades.  

No que tange às reflexões sobre os desafios em referência ao acompanhamento de MSE 

de LA nas unidades, foram mencionados pontos interessantes e que merecem algumas 

reflexões por se tratar de questões que já foram objetos de estudo de outros pesquisadores, e 

que, na nossa percepção, na grande maioria das vezes estão atravessadas por determinantes 

que estão para além do que pode promover a unidades executoras as medidas socioeducativas, 

quando se relacionam a consequências estruturais da sociedade. 

O primeiro elemento que damos destaque, trata-se daqueles depoimentos que 

consideram como o mais desafiador ao processo de acompanhamento, a participação subjetiva 

dos adolescentes nas atividades e nos encaminhamentos realizados pelos profissionais, 

conforme aponta um dos entrevistados: 

 

Olha, o maior desafio que eu acho(...) seja você conseguir conquistar o jovem para que 
tenha adesão aos encaminhamentos que a gente faz, se a gente disser assim: “vamos 
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voltar para a escola” e ele realmente voltar, estudar, e ele aderir a esses 
encaminhamentos. Isso é um trabalho de formiguinha sabe (...) (Entrevistado 5, 2021) 

 

Aqui cabe refletir, será que as perspectivas dos adolescentes, suas metas e anseios, são 

os mesmos que circundam a visão dos profissionais que o acompanham? Nesta reflexão, cabe 

inclusive avaliar as perspectivas estabelecidas no instrumental já mencionado, o PIA, para que 

a equipe reflita sobre a individualidade dos adolescentes, além do importante tarefa, de 

também refletir se de fato os/as adolescentes em suas particularidades têm as condições para 

realizarem as próprias metas estabelecidas, e atuar o profissional, se possível, num movimento 

que colabore no acesso dos adolescentes à suas metas.   

O pesquisador Gabriel Miranda, em fala no Simpósio Nacional de Socioeducação, traz 

uma reflexão interessante sobre as intervenções profissionais com  adolescentes, ao apontar 

que as medidas socioeducativas são criadas para responder às expressões da questão social, e 

que não conseguem executar esta função, pois  tais expressões estão ligadas a questões 

complexas, como a pobreza e a desigualdade por exemplo, trata-se de expressões alinhadas à 

estrutura social. Para o pesquisador, reconhecendo os limites das medidas socioeducativas, é 

interessante que o profissional, no seu fazer, tenha como pressuposto, o cuidado para não 

executar uma posição que vise “colonizar os adolescentes", ou seja, atentar para não executar 

intervenções visando a imposição dos seus saberes sobre os adolescentes, visto que estes são  

marcados por suas vivências, trajetórias e possuem  também suas próprias convicções. 

O autor infere que, esse papel de colonizador acaba surgindo, ao passo que, ocupa-se 

no processo socioeducativo a posição superior de socio educador sobre o socio educando, e é 

interessante que isso seja evitado, e que os profissionais nas suas intervenções, ainda que 

reconhecendo os limites das medidas, busquem contribuir com suas práticas para “expandir o 

mundo ainda que simbólico dos sujeitos”, em que entra o uso das artes, e a ponte para 

encaminhamento de políticas (SIMPÓSIO, 2021). 

Outro ponto de destaque, diz respeito ao fato de que, ainda que as metas não cumpridas 

sejam aquelas estabelecidas no PIA, que contou com a reflexão do adolescente, cabe também 

ao profissional avaliar que o plano pode ser alterado, não precisa estar enrijecido e limitado à 

primeira elaboração, podem ocorrer entraves para o desenvolvimento das metas que 

ultrapassam o desejo do adolescente, ao passo que as metas estão envolvidas por um leque de 
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contatos e influências. Para Garcia, J. Nunes, C. (2019), estas devem ser compreendidas para 

evitar desistências do investimento no acompanhamento socioeducativo. 

A escolarização dos/as adolescentes também é colocada como um desafio, ao passo 

que, segundo os profissionais a distorção série-idade dificulta a inserção dos mesmos nos 

espaços, quando a maioria dos cursos de capacitação exige determinado nível escolar; 

 

como eles têm um nível de escolaridade muito baixo, ou estão fora, para a gente fazer 
a inclusão em cursos profissionalizantes por exemplo, na grande maioria, existem 
critérios e uma educação mínima, e aí eles não conseguem entrar por conta desses 
entraves, então assim, a gente ainda não percebe um sistema em que seja voltado 
para esse público, não é um sistema inclusivo (...) (Entrevistado 4, 2021) 

 

A partir desse ponto da distorção série-idade dos adolescentes acompanhados, se 

expressam indicativos de uma violação que assola também outros indivíduos de diversas faixas 

etárias no Brasil, as dificuldades do acesso e da permanência nos serviços educacionais, ainda 

que este esteja previsto como um direito nas legislações contemporâneas.  

Morais, J.B.T. Ferreira M.D.M.;(2019), levantam provocações interessantes sobre os 

desafios da escolarização de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de 

liberdade assistida. As autoras explicitam que tal problemática se constitui a partir da ausência 

de recortes estatísticos nacionais sobre a inclusão escolar no contexto socioeducativo nas 

realidades municipais e estaduais. 

Para as autoras, a ausência de dados inviabiliza a situação educacional de adolescentes 

em conflito com a lei, impedindo que situação de distorção série-idade sobre adolescentes do 

sistema socioeducativo e/ou as dificuldades de permanência sejam debatidas e resultem em 

possíveis propostas para reverter essa situação. Afinal, como pensar estratégias para um 

problema, sem que, primeiramente, se faça um levantamento sobre este? É como se o 

problema não existisse, a ausência de avaliação impede reflexões, debates e construção de 

políticas, ao menos para minimizar a problemática. 

Na ausência de dados nacionais, as autoras se mobilizam para refletir sobre essa 

problemática mediante o levantamento de pesquisas empíricas como dissertações e teses, e 

encontram nestas, importantes considerações sobre a problemática do acesso à educação de 

adolescentes em cumprimento de MSE em meio aberto. As autoras indicam que as dificuldades 

podem estar relacionadas a questões econômicas, como a pobreza e a necessidade de se 

ausentar da escola para buscar uma fonte de renda; bem como, a questões sociais e familiares, 
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como a ausência efetiva dos pais na vida dos adolescentes e dificuldades nas relações 

interpessoais;  e, não menos importante, a questões de ordem cultural, como a rigidez que é 

auferida nas escolas como estratégia frente à indisciplina, mas que, “podem resultar em 

abandono e processos excludentes e discriminatórios, revelando-se, assim, uma das faces da 

violência simbólica e institucional nesse ambiente” (MORAIS, J.B.T.;FERREIRA M.D.M. 2019 , p. 

634). 

Também se destacam aquelas manifestações que entendem as dificuldades alicerçadas 

na família, ainda que não sejam uma realidade de todos os atendimentos, é apontado que, em 

alguns casos, se destacam desafios frente às realidades de quebra do vínculo familiar que acaba 

inibindo a participação efetiva da família no processo socioeducativo, resultando, na visão dos 

profissionais, no descompromisso dos adolescentes com o cumprimento da medida, em que a 

família acaba tendo o papel de guiar o adolescente neste processo. Além da quebra de vínculos, 

dá-se ênfase, também, às dificuldades apresentadas pela família para a participação nas 

atividades na unidade, como a falta de tempo e/ou a ausência de recursos para se locomover 

aos equipamentos. 

Tais desafios acabam pedindo do profissional reflexões contundentes que considerem 

os diferentes arranjos familiares na contemporaneidade, e dentro destes, a complexidade das 

relações, quando nem sempre o ambiente familiar, estabelecido legalmente como espaço que 

divide juntamente com o Estado e com a Sociedade a responsabilidade sobre a proteção 

integral de crianças e adolescentes, tem esse significado. Ao passo que podem ser também 

violadores por se constituírem como “ambientes conflitivos e permeados por assimetrias de 

poder e lógicas violentas” (GARCIA, 2018, apud GARCIA, J.; NUNES, C. 2019, p.13). Cabe então 

a importância do trabalho a ser realizado juntamente com as famílias, na perspectiva 

estabelecida pela PNAS, com o foco no “fortalecimento da cultura do diálogo, no combate a 

todas as formas de violência, de preconceito, de discriminação e de estigmatização nas relações 

familiares” (BRASIL, 2009, p. 4 apud, GARCIA, J.; NUNES, 2019, on-line). 

Ainda no rol dos desafios, destaca-se a dificuldade do trabalho em rede. Por trabalho 

em rede é entendido pelos participantes, a participação de equipes de outras políticas públicas 

no atendimento socioeducativo, onde é avaliado por boa parte dos entrevistados, de que há 

uma ausência dessa “rede”, uma ausência dos demais equipamentos para oferta de serviços 

básicos, como os serviços de saúde, educação e de preparação e inserção no mercado de 
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trabalho. Essa ausência é expressa pelos entrevistados, pelo não entendimento, ou até mesmo 

pelo não compromisso dos equipamentos com a demanda dos adolescentes. Percebe-se nas 

falas que os profissionais sentem, em suas tentativas de articulação, a ausência da participação 

e de respostas aos encaminhamentos realizados, o que acaba resultando em demandas não 

supridas, como se apresentam nas falas abaixo, o que, para os entrevistados, acaba se 

traduzindo numa perspectiva de que é delegado aos equipamentos executores das medidas a 

função exclusiva de proteção.  

 

Segundo o que rege o SINASE, os meninos são prioridade, então se eu chegar na escola 
eu preciso de hoje uma vaga para ele, “não oh, como a gente está em setembro só 
vamos ter vaga para ele em janeiro”, quando chega janeiro “acabou as vagas” por quê? 
por que ele é de medidas. (...) A rede, ela deixa muito a desejar, porque como o juiz 
determinou que é o CREAS que tem que acompanhar, é o CREAS que tem que fazer 
todos os serviços, mas como? se a gente não presta todos os serviços. (Entrevistado, 
2021). 

 
Brito (2020) constrói reflexões interessantes sobre a importância do trabalho em rede, 

ou melhor da intersetorialidade, partindo do princípio de incompletude existente no SINASE, 

que indica que a instituição executora da medida não é a única responsável por atender às 

complexas demandas oriundas do sistema socioeducativo. Segundo a autora, a 

intersetorialidade é prevista como um dos princípios do SINASE e do Plano Nacional de 

Atendimento Socioeducativo, mas que, de fato, no movimento do real estes princípios 

encontram dificuldades de serem implementados. 

Para o autor, frente às complexas demandas oriundas do atendimento socioeducativo, 

se faz necessária a interlocução das políticas setoriais numa perspectiva intersetorial para o 

alcance de objetivos centrais da medida, como a proteção dos adolescentes, além de 

possibilitar que estes acessem os equipamentos/serviços existentes. 

Cabe destacar também que, além do trabalho intersetorial, outra questão é crucial para 

efetivação do acesso a políticas públicas, trata-se das condições materiais e econômicas dos 

equipamentos que permitam que os trabalhos sejam executados, e que, no entanto, encontram 

desafios de caráter político econômico frente às tendências de cortes orçamentários que 

trazem implicações diretas às condições de trabalho e aos serviços prestados.  

Como último ponto no campo dos desafios apontados pelos profissionais, temos a 

identificação das situações relacionadas à questão econômica das famílias, que entre tantas 

questões, acaba impossibilitando o acesso aos bens de consumo, numa sociabilidade que 
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cotidianamente estimula e embeleza o consumismo. Tais questões são consideradas pelos 

profissionais como um dos elementos propulsores ao cometimento de ato infracional e que 

acabam sendo o pano de fundo dos casos de reincidência, como expressa o depoimento abaixo. 

 

A questão dos meios de comunicação influi muito para essa questão, né? Eles têm um 
nível econômico baixo, né isso? Então, a gente vê hoje em dia propagandas e mais 
propagandas de objetos, como por exemplo, um celular. Então... eles não têm 
condição de comprar, então, para onde eles vão, né? (...) Eu vejo hoje em dia a grande 
maioria dos adolescentes que entram em uma instituição fechada, a gente constata 
que a maioria foi pela subtração de celulares, a maioria deles. Então assim, é uma coisa 
que eles têm, esse interesse de consumir e não ter a condição de comprar. 
(Entrevistado, 2021). 

 

Podemos nos apoiar em Nascimento (2016) para refletir tais circunstâncias. Para a 

autora, há uma intrínseca relação entre o cometimento de atos infracionais e o apelo à 

obtenção de bens de consumo circunscrito numa estrutura desigual nos moldes do modo de 

produção capitalista contemporâneo. Essa dá-se à medida que, temos o consumismo sendo 

alimentado pelo capitalismo e estimulado nas mídias para a venda das mercadorias produzidas, 

utilizando do estímulo ao consumo para acelerar as vendas. A juventude, em especial os 

adolescentes, são os maiores receptores dessa influência ao consumo onde “estes jovens são 

conclamados a consumirem para se enquadrarem em uma concepção homogeneizada pela 

mídia do que é “ser jovem”” (NASCIMENTO, 2016, p. 44), tem-se assim construída a concepção 

de pertença e de cidadania através do consumo. 

A medida em que estimula o consumo, vende e acumula, o MPC cria também 

desigualdades, impossibilitando que todas as camadas acompanhem este consumo  em virtude 

da contradição capitalista de também criar a pobreza, logo deixa inúmeros jovens e suas 

famílias à mercê, quando nem mesmo os mínimos sociais são alcançados pelas camadas mais 

empobrecidas da sociedade, como exprimem os indicadores sociais contemporâneos, de 

moradia, de saneamento básico, de emprego e de alimentação, cabe destacar ainda que, para 

a autora, “a relação entre pobreza e criminalidade deve ser superada, a pobreza não gera 

violência, porém a desigualdade é um determinante fortíssimo nesta relação, um país pobre é 

diferente de um país desigual” (NASCIMENTO, 2016, p.61).  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aproximação com a operacionalização das medidas de Liberdade Assistida no 

município de Campina Grande/PB possibilitou apreender que o trabalho com adolescentes em 

cumprimento de medidas é perpassado por possibilidades e desafios, sendo um campo 

complexo de atuação que é implicado por determinações estruturais e conjunturais, o que pede 

uma preparação particular dos profissionais que atuam nos equipamentos executores, que 

possibilite um olhar diferenciado sobre as demandas que surgem no âmbito profissional, bem 

como na formulação de respostas prospectivas que rompam com quaisquer práticas 

penalizadoras e coercitivas, que há muito, fora o carro chefe do atendimento voltado à 

população infanto-juvenil, num movimento responsável, como um dos principais objetivos das 

medidas socioeducativas: a proteção integral aos/às adolescentes atendidos. 
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