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RESUMO 
 
O atendimento socioeducativo voltado a adolescentes atores 
de atos infracionais no Brasil não tem contribuído efetivamente 
para a construção da identidade, projeto de vida e 
pertencimento social do adolescente. Considerando isso, o 
presente estudo buscou, junto a esses adolescentes, resgatar 
e questionar temáticas que são tratadas, cotidianamente, como 
verdades inquestionáveis. Buscou-se re-construir sentidos 
utilizando-se jogos e técnicas do Teatro do Oprimido em 
unidade socioeducativa de privação de liberdade em Natal-RN. 
A adesão às oficinas indica a adequação do Teatro do 
Oprimido no contexto do atendimento socioeducativo, enquanto 
que os desafios encontrados demonstram a necessidade do 
efetivo funcionamento da política pública. 
 
Palavras-chave: Atendimento socioeducativo. Privação de 
liberdade. Teatro do Oprimido. 
 
ABSTRACT 
 
The educational assistance to adolescents in conflict with the 
law in Brazil has not contributed effectively to the construction 
of adolescent’s identity, life project and social belonging. 
Considering this, the present study aimed to rescue and to 
question issues that are daily treated as unquestionable truths 
on the lives of these adolescents. The activity tried to re-
construct meaning by using techniques of the Theatre of the 
Oppressed in a service of deprivation of liberty for adolescents 
in Natal, Brazil. Adherence to the workshops indicates the 
suitability of the Theatre of the Oppressed in the context of 
social and educational care, while the challenges faced 
demonstrate the need for public policy to function effectively. 
 
Keywords: Educational assistance to adolescents in conflict 
with the law. Service of deprivation of liberty. Theatre of the 
Oppressed. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 

O atendimento socioeducativo voltado aos adolescentes atores de atos infracionais 

no Brasil foi regulamentado a partir da lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012, a chamada Lei 

do SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo). Esse marco legal apresenta 

os parâmetros normativos para administração e execução das medidas socioeducativas, 

especificando as competências das três instâncias federativas para o funcionamento do 

sistema. 

Segundo o SINASE, o atendimento socioeducativo deve ser fundamentado por um 

projeto político pedagógico que contemple a participação ativa dos familiares e da 

comunidade no processo de socioeducação e deve ser formado, também, por ações 

articuladas a outros serviços – como, saúde, educação, cultura e lazer - que garantam o 

respeito e o cuidado integral aos direitos básicos dos adolescentes. 

Esse Sistema prevê que as medidas socioeducativas funcionem como vias de 

interromper a trajetória infracional e permitir aos adolescentes a inclusão cultural, esportiva, 

social, educacional e profissional. Suas diretrizes pedagógicas contemplam a prevalência da 

ação socioeducativa sobre a sancionatória e a adoção de um projeto pedagógico como 

ordenador da ação e da gestão do atendimento socioeducativo (Brasil, 2016). Para tanto, 

essas medidas preveem a promoção de atividades que contribuam com a construção de 

projetos de autonomia e emancipação cidadã (Brasil, 2013). Um dos documentos oficiais 

aponta, como pressuposto para o SINASE, que 

 

As ações socioeducativas devem exercer uma influência sobre a vida 

do adolescente, contribuindo para a construção de sua identidade, de 

modo a favorecer a elaboração de um projeto de vida, o seu 

pertencimento social e o respeito às diversidades (cultural, étnico-

racial, de gênero e orientação sexual), possibilitando que assuma um 

papel inclusivo na dinâmica social e comunitária. Para tanto, é vital a 

criação de acontecimentos que fomentem o desenvolvimento da 

autonomia, da solidariedade e de competências pessoais relacionais, 

cognitivas e produtivas. (Brasil, 2006, p.52) 

 



 
 

 

                  

Entretanto, pesquisas e relatos de práticas (Costa & Assis, 2006; Costa, 2006; 

Ferrão & Zappe, 2011; Oliveira, 2003) tem mostrado que a realização de atividades de 

caráter ético-pedagógico nas instituições de medidas socioeducativas não vem atendendo 

ao que é previsto. O enfoque verdadeiramente socioeducativo não se sobrepôs ao 

correcional-repressivo e assistencialista, como observam Ferrão e Zappe (2011) e Oliveira 

(2003). Dessa maneira, a prática punitiva mantém-se no foco, em detrimento da pedagógica. 

Mesmo o mais recente plano nacional de atendimento socioeducativo (Brasil, 2013) aponta 

a ausência de projeto político-pedagógico em grande parte das unidades e programas 

socioeducativos, ocasionando a descontinuidade dessas ações e o desamparo de um 

trabalho embasado e planejado para o adolescente. 

Compartilha-se, aqui, da afirmação de Oliveira (2003), quando essa autora aponta 

que ainda é um grande desafio reconhecer que ter violado o direito de outrem não tira do 

adolescente os seus próprios direitos. Impera, não só na prática no sistema socioeducativo, 

mas também no imaginário social, a lógica da punição e da culpabilização individual acima 

de qualquer outra, relegando ao autor do ato infracional o estatuto de inferior, de menos 

merecedor, sem sequer respeitar sua história e atentar a seu contexto. O sistema 

socioeducativo, assim como o penal, produz a degradação da figura social de seus usuários, 

atribuindo-lhes a qualificação de criminosos e, junto à ela, impondo um único destino 

possível aos sujeitos: o de “bandido”, “delinquente” (Paiva & Cruz, 2014). Esse estigma é 

imediatamente atrelado à vida do adolescente e exerce influência sobre o seu 

comportamento a partir de então. Nessa nova identidade, não cabe ser outra coisa senão 

aquilo à que ele já é predestinado, a saber, “o lixo da humanidade” (Soares, 2011, p. 56). 

Com funcionamento continuamente precário, o atendimento socioeducativo reforça e 

consente com a naturalização de um imaginário de desvalorização de toda uma classe de 

indivíduos. Os adolescentes autores de atos infracionais, em grande parte, são provenientes 

de famílias pobres (Castro & Teodoro, 2014; Souza & Costa, 2013; Volpi, 1999), já 

desprivilegiadas por não serem possuidoras de capital econômico e cultural4 em medida 

significativa. A partir do momento em que o atendimento socioeducativo não só não contribui 

                                                           
4 Bourdieu (2012) compreende o universo social como sendo um espaço multidimensional constituído 
por diferentes formas de capital – o econômico, o cultural, o social e o simbólico. De forma sucinta, 
pode-se afirmar que o capital cultural permite a apreensão da realidade como algo natural, resultado 
da coincidência entre as estruturas objetivas e as estruturas individualmente incorporadas, o que 
tende a reproduzir e legitimar o poder simbólico; este exercido com certa cumplicidade daqueles que 
não são capazes de reconhecê-lo e, por isso, a ele sujeitam-se e dos que, embora ignorem sua 
existência, o exercem. Isso é feito não apenas pela distinção de classes quanto ao capital econômico, 
mas primordialmente por uma distinção mais camuflada e que, por isso, consegue perpetuar-se com 
maior facilidade: a segregação quanto ao domínio de conhecimentos, estéticas e formas de 
comunicação e comportamento. 



 
 

 

                  

com alterações significativas nas condições de existência dos jovens, como também dificulta 

ainda mais esse processo pela emergência de um novo estigma em suas vidas, ele 

demarca mais fortemente o lugar desses jovens e suas famílias na condição do que Jessé 

Souza (2012) caracteriza como “ralé”5. Segundo esse autor, os sujeitos que integram essa 

classe6 são “seres humanos a rigor dispensáveis, na medida em que não exercem papeis 

fundamentais para as funções produtivas essenciais e que conseguem sobreviver nos 

interstícios e nas ocupações marginais da ordem produtiva” (Souza, 2012, p. 121). 

 Frente a esse contexto, aposta-se na experiência do usuário enquanto base para a 

promoção de melhorias no serviço e para a transformação do modo como este é visto. 

Diversos estudos na área do cuidado em saúde (Ribeiro & Amaral, 2008; Stewart et al, 

2000; Hart, Heskett & Sasser, 1990; Edmondson, Golden & Young, 2008) apontam que 

serviços que funcionam em torno da melhor experiência do usuário apresentam, entre 

outras características, maior eficiência, maior satisfação do usuário e do trabalhador, maior 

adesão ao atendimento realizado e, até mesmo, redução de gastos - uma vez que o 

trabalho é otimizado e algumas atividades passam ser eliminadas (por exemplo, diminui-se 

a necessidade de encaminhamentos e as reincidências de enfermidades). 

Tais ideias, se aplicadas no contexto de cumprimento de medidas socioeducativas, 

podem apontar para a importância da participação ativa do adolescente na reflexão sobre 

sua situação, seu contexto e sua história, para que ele próprio trace sua teia de 

possibilidades, sem que tenha que se render ao que, socialmente, predestinou-se a ele. A 

história do adolescente deve ser forjada com ele e não para ele, se o que se busca são 

novos projetos de vida e novas formas de ser. É necessária a conscientização (segundo o 

entendimento de Freire (2005)), a reflexão e a potencialização do desejo para que se 

obtenha um agir diferente e transformador.  

                                                           
5 O termo “ralé” é usado por Jessé Souza de forma provocativa, no intuito de chamar a atenção para 
“o abandono social e político, ‘consentido por toda a sociedade’, de toda uma classe de indivíduos 
‘precarizados’ que se reproduz há gerações enquanto tal” (Souza, 2009, p. 21). Uma vez que, em sua 
obra, o autor busca desconstruir a naturalização da desigualdade social no Brasil, o uso do termo 
“ralé”, já estigmatizado, visa, justamente, ironizar e criticar o estigma nele embutido. 
6 Jessé Souza (2009) utiliza o conceito de “classe social” como sendo não apenas demarcado pela 
propriedade material e pelo dinheiro. Para o autor, o principal fator que incide na reprodução das 
classes sociais e de seus privilégios no tempo é a herança imaterial: o “estilo de vida”, as relações 
afetivas, o que é aprendido na mais tenra idade na própria casa e com amigos – em síntese, o capital 
cultural. Jessé Souza explica que, por exemplo, na classe média, os filhos se acostumam, desde 
cedo, a ver o pai lendo um jornal, a mãe lendo um livro, o tio aprendendo inglês e o irmão dominando 
os segredos do computador. A identificação afetiva com esse modo de vida se dá, então, de forma 
natural e possibilita as precondições que irão permitir aos filhos da classe média competir, com 
provável sucesso, na aquisição e reprodução do capital cultural. Partindo desse princípio, o 
implemento no salário por si só não condiz, necessariamente, com uma ascensão de classe. 



 
 

 

                  

Convergindo essas ideias, Boal (2009) acrescenta que se deve superar a ideia de 

que só com palavras se pensa; o pensamento também é instigado com sons e imagens, 

ainda que de forma indireta. A apreensão consciente da realidade e das formas de 

transformá-la dá-se por meios simbólicos (palavra) e sensíveis (som e imagem). As 

palavras, os sons e as imagens estão sempre carregados de sentidos que, mesmo que 

percebamos ou não, falam de nós e para nós, alocando-nos em algum lugar dentro da 

relação opressor-oprimido. Nessa lógica, através de meios estéticos é possível impulsionar 

descobertas de autoconhecimento e de representações da realidade. 

 Tendo em vista essas considerações, propôs-se uma experiência de estágio que 

teve por objetivo principal oportunizar, junto a adolescentes que cumpriam medida de 

privação de liberdade, momentos de reflexão e discussão sobre alguns aspectos (tidos 

como fatos inquestionáveis) que atravessassem seus cotidianos. Usando diferentes vias 

sensoriais de expressão, buscou-se compreender e (re)pensar verdades sobre os contextos 

pessoal, coletivo e institucional que constituem as vidas dessas adolescentes. 

 

2.DESENVOLVIMENTO 

 

 

Aspectos metodológicos 

 

 

O trabalho teve como campo de intervenção um Centro Educacional (CEDUC) - 

nome dado, na unidade federativa onde ocorreu a intervenção, à instituição voltada para o 

cumprimento de medida socioeducativa de privação de liberdade. Trata-se da única unidade 

desse tipo voltada para o sexo feminino em todo o estado. Apesar de voltada 

especificamente para a privação de liberdade, o CEDUC em questão também atuava, no 

período em que ocorreu o estágio, como um Centro Integrado de Atendimento ao 

Adolescente Ator de Ato Infracional (CIAD), acompanhando algumas adolescentes pelo 

período máximo de 45 dias. Essa característica gera, como consequência, alta rotatividade 

de adolescentes na instituição. 

Como pressupostos teórico-metodológicos para a realização da atividade de estágio 

nesse campo, utilizou-se, principalmente, o método do Teatro do Oprimido (TO) e seu 

fundamento teórico e prático, a Estética do Oprimido, ambos desenvolvidos pelo teatrólogo 

brasileiro Augusto Boal. 



 
 

 

                  

Boal (2009) afirma que a compreensão estética está diretamente relacionada à 

produção de autoconhecimento e de transformação do mundo. Então, se a comunicação 

sensorial e a sensibilidade estão restritas a uma expressão rígida, que não se modifica e 

que se reproduz indiscriminadamente sem que seja questionada, os indivíduos que a 

seguem estão alienados da produção de sua arte e de sua cultura. A castração estética 

torna vulnerável a condição de cidadão, obrigando os indivíduos a obedecer mensagens 

imperativas de diversos meios e, assim, a reproduzir verdades parciais, que são consoantes 

à visão de uma pequena parcela de indivíduos. 

 Essa compreensão norteou o desenvolvimento de uma atividade voltada para as 

adolescentes internas ao CEDUC, que teve como proposta resgatar e questionar temáticas 

que se costumam tratar, cotidianamente, como verdades inquestionáveis. Buscou-se incitar 

- através de discussões, expressões corporais e recursos audiovisuais – novas formas de 

olhar e (re)pensar algumas questões de ordem pessoal, instituídas no cotidiano, provocando 

uma re-construção dos sentidos dados a esses temas. 

 A atividade foi, majoritariamente, constituída por jogos e técnicas do Teatro do 

Oprimido – extraídos do livro Jogos para autores e não-atores (Boal, 2005) - além disso, 

também foram utilizadas técnicas em dinâmica de grupo e filmes. As atividades 

desenvolvidas foram sistemáticas, com frequência semanal e duração de uma hora, durante 

o período de quatro meses – agosto a novembro/2014 -, totalizando 13 encontros. 

Paralelamente ao desenvolvimento desse trabalho, supervisões semanais com orientadores 

acadêmicos foram realizadas, bem como foi utilizada a ferramenta do diário de campo após 

cada ida ao campo de estágio. Esse trabalho foi conduzido por duas estagiárias do décimo 

período do curso de Psicologia. 

 Em média, participaram das atividades, a cada dia, seis adolescentes, apesar de 

esse número variar e nem sempre as participantes terem sido as mesmas – principalmente 

porque muitas delas passavam apenas 45 dias na unidade. As participantes encontravam-

se na faixa etária de 14 a 19 anos e todas eram alfabetizadas.  

Durante cada dia de oficina, de um modo geral, eram realizados três jogos teatrais, 

tendo os dois primeiros o intuito de preparar as adolescentes para o jogo principal, 

estimulando a confiança no grupo, o trabalho em equipe, a criatividade e a introdução ao 

trabalho corporal. O terceiro jogo tinha enfoque no tema a ser trabalhado no dia. Terminados 

os três jogos, oportunizava-se um momento de discussão e reflexão crítica sobre o tema a 

partir dos jogos realizados. Ao final, era tirada uma foto do grupo participante, como forma 

de registro simbólico para as participantes. 



 
 

 

                  

As principais técnicas utilizadas foram o Teatro Imagem e o Teatro-Fórum, ambos 

provenientes do arsenal de práticas do Teatro do Oprimido. O Teatro Imagem propõe 

encenações baseadas na linguagem não-verbal. Dessa maneira, questões, problemas e 

sentimentos são transformados em imagens concretas, de modo que da leitura da 

linguagem corporal emergem possíveis compreensões (que são reais enquanto imagens) 

dos fatos representados (Santos, n.d.). No Teatro-Fórum, por sua vez, produz-se 

encenações baseadas em situações reais de opressão e personagens oprimidos e 

opressores entram em conflito direto pela defesa de seus desejos e interesses. No 

confronto, o público é estimulado pelo facilitador a entrar em cena e substituir o protagonista 

oprimido, no intuito de buscar alternativas para o problema encenado (Santos, n.d.).  

 

 

Resultados e discussão 

 

 

O cronograma temático das atividades foi previamente planejado de modo a, de 

início, serem produzidas discussões de temáticas mais intimistas e, gradualmente, 

passarem para temas mais gerais. A ideia, com isso, era promover uma sensibilização inicial 

oportunizada por discussões de cunho mais pessoal para, posteriormente, trabalhar 

assuntos mais gerais.  

 Dentre os temas trabalhados nos encontros, buscou-se: ressaltar que cada pessoa é 

resultado de uma construção contínua decorrente da interação com várias outras e que, 

portanto, nossos atos estão em relação direta com os de outras pessoas; pensar sobre as 

mudanças e permanências da fase da infância à da adolescência; refletir sobre projetos de 

vida atuais e os obstáculos a eles; possibilitar um espaço de esclarecimento sobre o 

funcionamento do sistema de atendimento socioeducativo e sanar possíveis dúvidas; por em 

questão as impressões que temos sobre outras pessoas e as que os outros tem sobre nós; 

atentar para as diversas relações de poder que nos atravessam e de que participamos; 

questionar os instituídos sobre o que se tem por certo ou por errado no cotidiano. 

 As temáticas acima, exploradas através do recurso do Teatro do Oprimido, 

ensejaram oportunidades para a emergência de pontos de vista no grupo acerca de si 

mesmas, das colegas, da instituição e da sociedade em geral. Dadas tais categorias, o 

desafio de operacionalização se impunha a cada encontro. 



 
 

 

                  

 Inicialmente, o trabalho com Teatro do Oprimido foi entendido, pela equipe técnica e 

pelas adolescentes, como algo inédito e que destoava de todas as outras atividades 

desenvolvidas na unidade, fosse por sua proposta-fim, fosse pelas técnicas e jogos 

utilizados – mesmo que o uso do teatro já fosse uma atividade que fazia parte da agenda 

semanal do CEDUC. Tanto que as adolescentes levaram cerca de um mês até 

demonstrarem entender qual o objetivo daqueles encontros, que não “brincar”. Por em 

questão assuntos cotidianos que permeiam a vida das adolescentes dentro e fora da 

instituição, ainda mais pela via da expressão corporal, parecia não fazer parte da rotina de 

quem estava privado de liberdade. Muitas vezes, falar sobre o ato infracional e sobre as 

situações de vida em que se encontram parecem assuntos proibidos ou que não possuem 

lugar para serem discutidos nesses serviços, principalmente isentos de julgamentos morais 

prévios. 

A ideia da socioeducação leva em conta a formação integral do adolescente para o 

convívio social e abarca, dentre outras dimensões, escolarização formal, a educação 

profissional, as atividades artísticas e culturais, a abordagem social e psicológica. Nesse 

sentido, não é uma exclusividade para os adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas; mas sim, deve abranger e fazer parte do processo de formação de 

qualquer criança e adolescente (Pinto & Silva, 2014). Logo, os centros de atendimento 

socioeducativo, longe de serem meras instituições de contenção dos adolescentes e 

controle sobre eles, devem, através da equipe técnica e das atividades realizadas, 

proporcionar que esses jovens tenham suas potencialidades reconhecidas e reforçadas, 

desenvolvam um pensar crítico sobre seus contextos e suas vidas, ampliem suas relações 

com a comunidade e façam escolhas pautadas em valores socialmente aceitos (Volpi, 

1997).  

Entretanto, Francischini e Campos (2005) discutem que as ações desenvolvidas no 

interior das instituições de atendimento socioeducativo, com vistas à ressocialização, não 

tem considerado as especificidades dos sujeitos a quem se destinam: sua condição peculiar 

de desenvolvimento, os momentos da adolescência em que se encontram, a circunstância 

de se encontrarem em conflito com a lei e os tipos de atividades pelo qual se interessam. Os 

serviços carecem de uma proposta pedagógica que que oportunize ao adolescente, 

conjuntamente, a atividade física, ocupacional e sua formação para a cidadania. Desse 

modo, não há integração entre as ações disponibilizadas e a proposta pedagógica que 

remete à ética da vida.  



 
 

 

                  

A temática da socioeducação, que fora inclusa no cronograma de atividades após 

solicitação das adolescentes, mostrou ser algo pouco discutido no serviço. As adolescentes 

possuíam dúvidas sobre aspectos básicos do funcionamento da política pública, sobre os 

quais elas deveriam ter sido informadas desde antes de seus ingressos no sistema 

socioeducativo. Eram desconhecidas informações como quais são os tipos das medidas 

socioeducativas, o que significava cada uma, o tempo máximo e mínimo de internação, 

direitos básicos dos adolescentes previstos pelo SINASE e atribuições dos profissionais 

envolvidos no atendimento socioeducativo. Isso aponta que, para além da precariedade no 

funcionamento da política, as adolescentes convivem com o agravante do desconhecimento 

em que, de fato, consiste essa política. 

Trabalhando por vias diferentes das habituais, o TO possibilitou a expressão das 

adolescentes sobre questões que permeavam o cotidiano na unidade e gerou inquietações 

nas relações entre as adolescentes e a equipe técnica. Exemplo disso ocorreu quando 

membros da equipe técnica, por mais de uma vez, solicitaram às estagiárias que não 

tratassem de determinados temas nas oficinas, como a sexualidade, pois eles gerariam um 

confronto de opiniões entre as técnicas e as adolescentes e “perturbariam” a “tranquilidade” 

da convivência no serviço. Sob esse argumento, não é a vida das adolescentes, suas 

questões e suas realidades que estão em foco, mas sim, a necessidade simplista de 

preencher o tempo das adolescentes com atividades quaisquer, independentemente do 

conteúdo ou da pertinência das mesmas nas vidas dessas jovens, ou mesmo da sua 

adequação à proposta sociopedagógica. Nessa lógica, trabalhos que agucem o 

questionamento crítico sobre a realidade devem ser evitadas. 

O cerceamento das possibilidades de temáticas discutidas no interior da unidade 

refletia nas visões que as adolescentes demonstravam sobre si mesmas. Nos momentos de 

discussão dos primeiros encontros da oficina, as adolescentes, basicamente, apenas faziam 

referência a aspectos relacionados à vida dentro do CEDUC ou à prática do ato infracional, 

sendo quase inexistentes os relatos sobre a vida externa, anterior ao e independente do ato 

infracional e da privação de liberdade. Fez-se bastante perceptível que o que rege as tarefas 

e assuntos cotidianos é muito mais o fato do cometimento do ato infracional do que 

propriamente a vida de quem participou desses atos. Tal percepção vai ao encontro de 

pesquisas e relatos de prática (Costa & Assis, 2006; Costa, 2006; Ferrão & Zappe, 2011; 

Oliveira, 2003) que indicam que o viés correcional-repressivo tem se sobreposto ao 

pedagógico nas atividades realizadas em instituições de atendimento socioeducativo. 



 
 

 

                  

Ao final dos encontros, as próprias adolescentes faziam, espontaneamente, o 

exercício de pensar criticamente e buscar as verdades (ou não verdades) que sustentam 

fatos cotidianos. Os jogos proporcionados pelas oficinas já não eram, então, momentos de 

brincadeiras, mas instrumentos através dos quais poder-se-ia pensar a si e ao mundo. Tanto 

que, em meados da oficina, as participantes já se sentiam confortáveis para sugerir 

temáticas de suas próprios interesses para serem discutidas. Obteve-se, enfim, uma 

correspondência entre a proposta a que a oficina destinava-se, as compreensões das 

adolescentes sobre aquelas atividades e suas ações ao final dos encontros. 

 

3.CONCLUSÃO 

 

 

A experiência de trabalho com o referencial teórico-metodológico do Teatro do 

Oprimido tornou clara a adequação do uso dessa perspectiva no contexto do atendimento 

socioeducativo. Esse referencial possibilitou o resgate e o pensar críticos sobre temas 

sociais e pessoais no trabalho com o grupo de adolescentes, permitindo desmecanizar 

pensamentos e ações. Aspecto que vale ressaltar, também, é que ele propicia a 

sensibilização de diferentes vias do pensar, utilizando, por exemplo, a via sonora e a 

expressão corporal, para além das palavras. 

O trabalho tornou claro que a política pública de atendimento socioeducativo, ao 

contrário de sua proposta, nem sempre promove mudanças efetivamente positivas nas vidas 

dos adolescentes que dela participam diretamente. Inclusive, muitas vezes, ela sequer é 

conhecida por esses jovens, que passam por ela sem saber, de fato, que direitos possuem, 

qual o propósito de estarem cumprindo uma medida socioeducativa ou o que essa condição 

abarca. 

É de fundamental importância a aposta em ação com propostas inovadoras às 

práticas internas dos serviços e que tenham potência transformadora para desafiar o que já 

está instituído. Isso se torna ainda mais significativo quando o campo em que se faz a 

experiência já leva, em seu cerne, a lógica da punição e da privação da liberdade, em todos 

os sentidos. 

E para que práticas inovadoras e reflexões críticas sobre a realidade tenham lugar 

em serviços como o considerado neste trabalho, é imprescindível o funcionamento efetivo 

da política pública voltada para o atendimento do adolescente em conflito com a lei. O 

conhecimento e a garantia dos direitos básicos é basilar para que isso aconteça. 
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