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RESUMO  
 
Trata-se de recorte de uma pesquisa qualitativa que teve como 
objetivo investigar as possibilidades de construção de projeto 
de vida que o adolescente encontra durante o cumprimento de 
medida socioeducativa. Foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com 44 adolescentes, sendo 22 portugueses 
e 22 brasileiros, os quais cumpriam medida socioeducativa em 
semiliberdade. Quanto aos resultados, constatou-se que os 
adolescentes, de ambos os contextos, sentiam-se encorajados 
a buscar novas oportunidades e, principalmente, a continuar os 
estudos, contudo, a ausência de acompanhamento pós-
internação deixava-os inseguros. Políticas públicas voltadas a 
esta população são necessárias para a efetiva construção de 
um projeto de vida positivo. 
 
Palavras-chave: Adolescência. Conflito com a lei. Medida 
socioeducativa. Projeto de vida. 
 
ABSTRACT  
 
This study is part of a bigger research and aimed to investigate 
the possibilities of building a life project that adolescents have 
during socio-educational measure. Semi-structured interviews 
were conducted with 44 adolescents, 22 Brazilian boys and 22 
Portuguese boys, who fulfill socioeducative measure in semi-
open regime. As for the results, it was found that adolescents of 
both contexts, felt encouraged to seek new opportunities and, 
especially, to continue his studies. However, the lack of 
opportunities after socio-educational measure left them unsure. 
Public policies aimed at this population are needed for the 
construction of a positive life project to adolescents.  
 
Keywords: Adolescence. Law conflict. Socio-educational 
measures. Life project. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A discussão acerca da implementação de políticas públicas de proteção e prevenção 

à infração juvenil tem sido tema de debate em diversos países, considerando que o ato 

infracional na adolescência produz consequências tanto para os adolescentes como para o 

meio social (HEIN, 2004). De acordo com a legislação brasileira, os adolescentes, autores 

de atos infracionais, recebem a aplicação de medidas de caráter socioeducativo e também 

protetivas, pois o início da responsabilidade penal se dá aos 18 anos (BRASIL, 1990). As 

medidas socioeducativas têm como diretrizes tornar o adolescente mais autônomo e 

solidário, assim como melhorar o seu relacionamento interpessoal, para que não reincida na 

prática de atos infracionais (BRASIL, 2005). Ademais, a medida visa favorecer ao 

adolescente o acesso às oportunidades de superação de sua situação de exclusão, através 

da garantia de direitos fundamentais; assim como, a ressignificação e a formação de valores 

para a participação na vida em sociedade, por meio da preservação de vínculos sociais e 

comunitários (BRASIL, 2005).  

 Em Portugal, a legislação fixa em 16 anos a maioridade penal, sendo os 

adolescentes, autores de atos infracionais, amparados pela Lei de Protecção de Crianças e 

Jovens em Perigo (LEI nº 147/99), bem como pela Lei Tutelar Educativa (LEI nº 166/99). Na 

realidade portuguesa, a medida socioeducativa tem como finalidade a educação para o 

direito, para que o jovem interiorize as normas e os valores jurídicos, a qual se complementa 

com a finalidade da inserção, de forma digna e responsável, na vida em comunidade 

(MANSO; ALMEIDA, 2009; PORTUGAL, 2012). Os métodos de intervenção na delinquência 

são caracterizados pela adoção de medidas centradas no adolescente infrator visando a 

uma modificação do comportamento traduzido no retorno a uma situação de adaptação 

social (NEGREIROS, 2001). Nesse sentido, Azevedo (2013) destaca a função socializadora 

da medida tutelar educativa, tendo em vista que objetiva a interiorização dos valores sociais 

e das normas jurídicas por parte do adolescente. 

 Os jovens que infringem a lei estão, na maioria das vezes, expostos a diversos 

fatores de risco. Dentre eles, destaca-se a baixa renda das famílias, conforme estudo 

realizado por Silva e Gueresi (2003), em que 66% das famílias dos adolescentes em conflito 

com a lei possuíam renda mensal de até dois salários mínimos. Do mesmo modo, Azevedo 

(2013) identificou que em Portugal, as famílias dos adolescentes internos apresentaram uma 

situação econômica insuficiente, com altos indicadores de precariedade e instabilidade. No 

atinente à escolaridade, pesquisas indicam que os adolescentes institucionalizados 

apresentam falta de vínculo escolar e baixa escolaridade (MULLER et al.,  2009).  



 

 

                  

  Ademais, em pesquisa realizada por Muller e colaboradores (2009), os resultados 

demonstraram fragilidades na estrutura familiar, em que 37.7% dos casos a figura paterna é 

ausente. Nesse sentido, Gallo e Williams (2005) apontam que 34% das famílias dos 

adolescentes infratores são monoparentais, chefiadas pela mãe, o que revela que a 

presença da figura materna ainda é sobressalente nas famílias desses jovens. Outro dado 

relevante indica que a natureza das relações familiares está relacionada com a 

criminalidade e a violência. De acordo com estudo realizado por Muller e colaboradores 

(2009), 67% dos adolescentes entrevistados informou que tem ou já teve familiares presos.  

 Do mesmo modo, Carvalho (2004b), em estudo realizado em Portugal, salienta três 

aspectos fundamentais para a compreensão da infração juvenil. Dentre eles, o contexto 

vulnerável e desfavorecido, do qual os adolescentes em sua grande maioria fazem parte; as 

relações predominantemente negativas nos espaços de socialização familiar, e por fim, as 

questões de gênero, que diferenciam as trajetórias de meninos e meninas (CARVALHO, 

2004b). 

 Por haver diversos fatores de risco presentes na vida dos adolescentes em conflito 

com a lei, o período de cumprimento de medida socioeducativa deve se constituir em um 

momento para a estruturação de um projeto de vida e de laços sociais (NARDI; 

DELL’AGLIO, 2010; NARDI; JAHN; DELL’AGLIO, 2014). Para tanto, os adolescentes 

necessitam do apoio de figuras representativas que os encorajem a buscar por caminhos 

mais saudáveis, que incluam principalmente o trabalho e o estudo, como forma de 

reinserção na sociedade (COSTA; ASSIS, 2006). Os projetos de vida podem ser 

considerados como fatores de proteção, sobretudo na adolescência, pois refletem as 

aspirações e desejos de realizações para o futuro (COSTA; ASSIS, 2006). Nesse sentido, 

Furlani e Bomfim (2010) assinalam que a sociedade, ao fornecer diretrizes sólidas e 

saudáveis para que os adolescentes consigam elaborar projetos de vida, favorece a 

diminuição dos índices de violência juvenil.   

 As oportunidades oferecidas pelas instituições podem auxiliar os adolescentes na 

construção de um projeto de vida, da mesma forma que podem se tornar fator de proteção 

no momento do desligamento da medida socioeducativa. Nesse sentido, o presente trabalho 

tem como objetivo investigar as possibilidades de construção de projeto de vida que o 

adolescente encontra durante o cumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 MÉTODO 

 



 

 

                  

Delineamento e participantes 

 

 Quanto ao delineamento, foi desenvolvida uma pesquisa comparativa, de caráter 

exploratório e cunho qualitativo. Esse trabalho faz parte de um estudo mais abrangente 

intitulado “Adolescentes em medida socioeducativa: vivência institucional e projeto de vida”, 

o qual teve como objetivo investigar as instituições de atendimento socioeducativo que 

recebem adolescentes portugueses e brasileiros, bem como pesquisar acerca da 

possibilidade de construção de um projeto de vida desses adolescentes durante o 

cumprimento de medida socioeducativa.  

 No atinente à amostra, participaram do estudo 44 adolescentes, do sexo masculino, 

com idades entre 12 e 20 anos, dos quais 22 eram brasileiros e 22 eram portugueses. De 

acordo com o Ministério da Saúde (2005), a adolescência compreende o período de vida 

entre a faixa etária de 10 a 19 anos. Considerando que a delimitação dessa fase é flexível, 

foi incluído um jovem de 20 anos que estava cumprindo medida sob proteção das leis 

voltadas para crianças e adolescentes. Os adolescentes brasileiros cumpriam medida 

socioeducativa em um Centro de Atendimento em Semiliberdade de uma cidade do interior 

do Rio Grande do Sul, enquanto os adolescentes portugueses integravam um Centro 

Educativo, localizado no noroeste de Portugal.  

 A amostra foi constituída por conveniência, tendo em vista que os dados da 

instituição de Portugal foram coletados entre os meses de fevereiro a março de 2012 e 

armazenados em um banco de dados. Assim, igualou-se o número de sujeitos pesquisados 

no Brasil à amostra já coletada em Portugal. A coleta de dados no Brasil ocorreu entre os 

meses de julho e outubro de 2013. Para a sistematização dos dados, foram utilizados 

códigos, dessa forma, os participantes brasileiros serão mencionados através das siglas S1 

a S22, enquanto os adolescentes portugueses serão caracterizados de S23 a S44.  

Instrumentos 

 Com o intuito de investigar as possibilidades de construção de projeto de vida que o 

adolescente encontra durante o cumprimento da medida socioeducativa de semiliberdade, 

foram utilizadas entrevistas semiestruturas com eixos norteadores. 

Procedimentos e considerações éticas 

 O projeto mais abrangente, do qual este recorte faz parte, foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria, sob o número 

271.370/2013, e atende aos preceitos éticos preconizados pela Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional da Saúde (BRASIL, 2012). Ressalta-se ainda que o projeto maior 

também foi aprovado pelo Ministério da Justiça de Lisboa, órgão que autoriza pesquisas 

envolvendo adolescentes em situação de privação de liberdade. Em ambos os países, as 



 

 

                  

instituições autorizaram a realização da pesquisa, bem como a participação dos 

adolescentes.  

 Nas instituições pesquisadas, todos os meninos que cumpriam medida 

socioeducativa em semiliberdade foram convidados para participar do estudo, sendo 

esclarecidos acerca dos objetivos, do caráter sigiloso e voluntário do estudo, bem como da 

confidencialidade dos dados. Foram assegurados os direitos dos entrevistados, assim como 

foi pontuado aos participantes que estes não teriam nenhum risco ou benefício direto, além 

de contribuir para o aperfeiçoamento da ciência sobre o tema em questão. Na instituição 

portuguesa, dois adolescentes não aceitaram participar do estudo, enquanto na Unidade de 

Semiliberdade do Brasil, três meninos não participaram. Como critério, foi utilizado o tempo 

mínimo de sete dias na instituição. Quanto aos adolescentes maiores de 18 anos que 

aceitaram participar do estudo, foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido.  

Análise dos dados 

 Os dados foram analisados a partir da análise de conteúdo (BARDIN, 1977), na qual, 

após a leitura flutuante do material, os elementos são classificados em categorias, visando o 

agrupamento (BARDIN, 1977). Por se tratar de um recorte de uma pesquisa, no presente 

trabalho, serão abordadas as seguintes categorias, que foram construídas a posteriori: 

Oportunidades oferecidas pela instituição e Perspectivas do adolescente após o término da 

medida socioeducativa. 

 

2.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Oportunidades oferecidas pela instituição 

 

 A medida socioeducativa de semiliberdade propõe ao jovem uma nova rotina 

(NARDI; DELL’AGLIO, 2010), a qual inclui os estudos, trabalho e cursos. Volpi (2008) 

pontua a importância das atividades desenvolvidas pelo adolescente, sendo que os 

objetivos das atividades consistem em educar para o exercício da cidadania e não somente 

ocupar o tempo e gastar energia dos internos. 

  Da mesma forma, a inserção dos adolescentes em cursos e trabalho também auxilia 

na construção de um projeto de vida. O período que o jovem cumpre a medida pode 

constituir um momento para a estruturação ou a construção de um projeto de vida, tendo em 

vista que ao oferecer oportunidades, antes não visualizadas pelos adolescentes, a 

instituição passa a ter um papel organizador e protetivo na vida do jovem (COSTA; ASSIS, 

2006). Em estudo realizado por Ferreira (2008), com meninos em conflito com a lei, os 



 

 

                  

resultados evidenciaram o interesse dos adolescentes pelo trabalho lícito, seguido do 

interesse em estudar, mudar de vida e ajudar a família. Da mesma forma, têm-se as falas 

dos adolescentes brasileiros:  

Aí depois terminou o curso, eu me formei no curso né, aí eu peguei, aí eu mesmo 
disse ‘ah eu não vou ficar parado aí, fica sentado aí esperando aí’, entendeu? Fica 
ruim né, eu vou procurar um serviço aí, pra mim ajudar a minha família em casa, aí 
peguei e sai, eu mesmo saí pedindo pra rua, pra todo mundo, aí quando vê eu 
encontrei um emprego (S1). 
Curso tem, eu vo começa a faze um agora, construtor civil. Eu já fiz um de culinária, 
me formei em um ano com carteira assinada e agora vo faze outro (S2). 

 Apesar dos estudos serem entendidos como meios de ascensão social e garantia 

profissional, os adolescentes em conflito com a lei, muitas vezes, afastam-se da escola em 

função de atividades laborais, visto que as urgências de suas vidas lhes cobram  dedicação 

ao trabalho e ao seu sustento, o que compromete os planos acadêmicos 

(JACOBINA;COSTA, 2007). Entretanto, durante o cumprimento da medida socioeducativa, 

os adolescentes brasileiros mencionaram que as oportunidades oferecidas pela instituição 

os auxiliaram a pensar de outra forma com relação ao futuro. Nesse sentido, é possível 

assinalar que a instituição de semiliberdade, ao proporcionar condições mínimas de vida aos 

adolescentes (como moradia, higiene, alimentação, entre outros), permitiu que eles 

estudassem e vislumbrassem no futuro a continuidade dos estudos. 

Agora não, agora eu penso nos meus estudo, penso no meu curso que eu faço 
curso né e não, to tentando arruma um trabalho mas não tá fácil porque não querem 
contrata menor né (S3). 
Bá agora eles tão...reestruturando a minha vida né, agora eu vou voltar a estudar, 
que eu... que eu queria ter terminado o meu estudo, então eu vou correr atrás de um 
emprego agora, poder me estruturar primeiro pra poder dar um futuro pros meus 
irmão, que eles não passem pelo que eu passei (S16). 

 A instituição portuguesa oferecia possibilidades internas de atividades para os 

adolescentes, já que estes não tinham contato frequente com o meio externo. A 

possibilidade de concluir os estudos dentro da instituição está vinculada a um projeto de 

vida, considerando que envolve o desenvolvimento pessoal e social do adolescente 

(MARCELINO, 2006). Pesquisas apontam que anteriormente ao cumprimento da medida, a 

maioria dos adolescentes relatou dificuldades e problemas ao frequentar a escola, como 

repetência e evasão escolar (MULLER et al.,2009; GALLO; WILLIAMS, 2005). Nesse 

sentido, os adolescentes portugueses sinalizaram como uma oportunidade, a possibilidade 

de concluir os estudos dentro da instituição:  

 Aproveitar o tempo que estou cá pra estudar, pra ver se saio com o nono ano pra 
depois arranjar um emprego melhor... pra ver se consigo arranjar um emprego 
(S32). 
Acho que é outra oportunidade, recuperar o tempo, o tempo que eu perdi lá fora. 
Não ter estudado, continuado na escola (S36).  

 Desse modo, em ambas as instituições foi ressaltada a importância do trabalho e do 

estudo, contudo, a forma como essas oportunidades foram oferecidas aos jovens é distinta. 

Enquanto no Brasil, os adolescentes estudavam em escolas fora da instituição de 

semiliberdade, também havia possibilidade dos jovens buscarem emprego por conta própria, 



 

 

                  

sendo que a instituição os auxiliava na elaboração dos currículos, em Portugal, haviam 

regras mais rígidas e controle maior da liberdade. No Brasil, ao mesmo tempo em que a 

instituição incentivava o adolescente, permitia a ele autonomia e a possibilidade de escolha. 

Em Portugal, as principais oportunidades oferecidas pela instituição eram o retorno aos 

estudos e a participação em oficinas internas. Estas atividades tinham um caráter obrigatório 

de participação, ademais, o adolescente não encontrava oportunidades fora da instituição, 

como um trabalho. Por conta disso, ficou evidente no discurso dos internos a busca pela 

conclusão dos estudos, como um pré-requisito para pensar possibilidades futuras. Assim 

sendo, foi possível identificar que a instituição brasileira permitia que o adolescente tivesse 

contato com o meio externo o que auxiliava na sua gradativa ressocialização, enquanto em 

Portugal o adolescente realizava todas as atividades na instituição, além disso, a maioria 

das atividades possuía caráter obrigatório. 

 

Perspectivas do adolescente após o término da medida socioeducativa 

 Apesar das instituições oferecerem oportunidades para o adolescente durante o 

cumprimento da medida socioeducativa, ainda há pouca projeção de como de fato será o 

futuro após a saída da instituição. Quanto aos projetos de vida, os adolescentes brasileiros 

relataram aspectos atinentes ao âmbito pessoal e profissional, como concluir os estudos, 

fazer faculdade e trabalhar.  

Ah eu pretendo trabalhar, pretendo crescer né, só quero crescer, só penso em 
crescer sabe e trabalhar, trabalhar...ser feliz né (S10).  
Eu vo faze assim... estuda, estuda, até... Vo te que me esforça né, faze isso, estuda 
tudo. Acho que eu estudando, eu fazendo tudo que tem que fazer eu posso chega lá 
(S2). 

 Ademais, a maioria dos adolescentes afirmou que entre seus desejos, estava o de 

constituir família, dado corroborado pelo estudo realizado por Gonçalves e colaboradores 

(2008), acerca dos problemas e enfrentamentos na juventude. Nesse sentido, Nardi, Jahn e 

Dell’Aglio (2014) apontam que o desejo de “ter uma família” pode estar atrelado à superação 

de adversidades presentes nas próprias famílias dos adolescentes, bem como a  

consolidação dessa expectativa pode ser visualizada no desejo de ter uma casa própria: 

Bá ter mais uns dois filhos eu acho né e dar condições pra eles ter um estudo 
alguma coisa, deixar eles encaminhado na vida [...] bem encaminhado é fazer, fazer 
as coisas certas, as coisas erradas não. Olhar pras coisas erradas e falar não, aquilo 
ali eu não posso, escolher (S8).  
Ah, eu pretendo...[...] arrumar um cantinho pra mim, que eu to até vendo lá umas 
invasão (risos), não, mas pior que é mesmo, fazer o que né...(S12). 

 Em relação a Portugal, também se verificou que os adolescentes possuíam planos a 

longo prazo, a maioria deles, baseados nas oportunidades oferecidas pela instituição. Além 

dos estudos, o trabalho se tornava a principal perspectiva para os adolescentes privados de 

liberdade, visto que ao saírem da instituição, precisariam se manter e, em muitos casos, 



 

 

                  

ajudar a família (MULLER et al., 2009). Nesse sentido, dar continuidade aos estudos e 

trabalhar eram os principais objetivos dos adolescentes ao sair da instituição: 

Lá fora não me apetecia muito ficar na escola, se calhar já vai mudar por causa se 
eu sair daqui com o sexto eu vou fazer o sétimo e oitavo ano, já me ajuda em 
alguma coisa e...depois é só continuar a vida e fazer a minha escolaridade no nono 
e depois espero tá preparado pro décimo pro décimo primeiro e décimo segundo eu 
continuo e vou tirar algum curso profissional pra mim trabalhar depois na área que 
eu quiser (S33). 
Estudar, tirar um curso pra depois ir trabalhar (S41). 

 Entretanto, ao serem questionados acerca dos caminhos para atingir os objetivos, a 

maioria dos adolescentes brasileiros e portugueses não visualizaram esse trajeto ou o 

consideraram muito longo, o que pode estar atrelado às condições sociais desfavorecidas, 

bem como à falta de suporte (COSTA; ASSIS, 2006). Pesquisa realizada por Muller e 

colaboradores (2009) corrobora estes dados, na qual a educação formal foi relatada como 

uma perspectiva de futuro por 45% dos jovens internos em instituição de privação de 

liberdade. No entanto, quando questionados acerca da realização desse projeto, a maioria 

dos meninos relatou que é apenas um desejo que não poderá se concretizar. Para as 

autoras, essa avaliação negativa reforça o sentimento de desvalia que possuem de si 

mesmos perante a sociedade e suas famílias. Nesse sentido, dois adolescentes pontuaram:  

É, queria fazer uma faculdade, sabe, nesse tempo, fazer uma faculdade, me forma 
em advogado [...] É, precisa estudar bastante terminar o ensino médio, o ensino 
fundamental, depois o ensino médio, bãi, demora um tempão até o cara acabar tudo 

(S13).  
Não sei, não vou sair muito diferente também, vou, se calhar, tentar não fazer 
roubos, aproveitar minha vida, arranjar um emprego (S32). 

 A dificuldade dos adolescentes em concretizarem seus projetos de vida ao sair da 

instituição, também pode estar vinculada à falta de políticas públicas e programas que 

acompanhem esses jovens após o término da medida socioeducativa. No Brasil, é realizado 

o Plano Individual de Atendimento (PIA) com os adolescentes e suas famílias ao fim da 

medida, o qual visa traçar metas viáveis que auxiliem os adolescentes a organizar suas 

trajetórias, desvinculadas do ato infracional. Entretanto, não há nenhum acompanhamento 

profissional a fim de verificar se o PIA está sendo efetivado pelo adolescente e sua família. 

Outro programa que objetiva auxiliar o egresso é o Programa de Oportunidades e Direitos 

(POD), o qual foi instituído através do projeto de Lei nº 295/2008, e tem como finalidade 

auxiliar a inserção familiar, educacional e profissional do adolescente e do jovem adulto 

egresso de instituição de privação de liberdade. Entretanto, a adesão ao programa é 

voluntária, assim como o número de vagas é restrito. Ademais, poucos adolescentes 

demonstram interesse em receber esse tipo de acompanhamento. Nesse sentido, estudo 

realizado por Nardi e Dell’Aglio (2014), que teve como objetivo investigar trajetórias de 

adolescentes após cumprimento de medida socioeducativa de internação, apontou que o 

acompanhamento dos adolescentes egressos das instituições de privação de liberdade é 



 

 

                  

frágil, tendo em vista que dos 143 adolescentes pesquisados, as autoras não conseguiram 

obter dados a respeito da trajetória de 54 adolescentes. 

   Em Portugal, há o Projeto Educativo Pessoal (PEP), o qual é construído 30 dias 

após a entrada do jovem na instituição e descreve a intervenção planejada para o período 

de internamento. O adolescente pode participar da elaboração desse documento, assim 

como pode haver alteração ao longo do período de cumprimento da medida, conforme o 

comportamento do interno. Ressalta-se que não foram encontrados projetos e/ou programas 

que preveem o acompanhamento dos adolescentes após o término da medida 

socioeducativa.   

 Ao mesmo tempo em que os adolescentes se sentem encorajados a buscar novas 

oportunidades e, principalmente, a continuar os estudos, o futuro se mostra incerto. Tanto os 

adolescentes portugueses, como os brasileiros relataram insegurança quanto à saída da 

instituição, demonstrando falta de clareza em relação aos projetos de vida. Apesar dos 

adolescentes reconhecerem as consequências dos seus atos, isso não se torna garantia 

para evitar a reincidência. Em pesquisa com adolescentes em medida socioeducativa, 

Muller e colaboradores (2009) apontaram que 44% dos participantes afirmaram que estando 

em circunstâncias adversas, sejam essas falta de dinheiro ou desavenças pessoais, 

poderiam reiterar o ato infracional. Desse modo, os jovens enfatizaram que a mudança e a 

concretização dos projetos dependerá de como “a situação estiver lá fora”, ou seja, de quais 

oportunidades encontrarão.  

Estudar e não faço ideia, só vendo quando eu saí (S5). 
Futuro? Eu nem sei direito, bei nem penso ainda nisso (S21). 
Tem que ver como tá a situação lá fora... eu não posso dizer que vou sair daqui e 
trabalhar, porque posso sair daqui e roubar outra vez ... Não sei. Se eu sair daqui e 
arranjar um emprego eu vou, mas também se eu não arranjar não vou ficar parado 
(S39). 

 Desse modo, é possível identificar que os adolescentes se encontram desamparados 

após o cumprimento da medida socioeducativa, o que pode se constituir em fator de risco 

para reincidir a infração. Ademais, há poucas políticas públicas destinadas ao 

acompanhamento desses jovens, seja no Brasil ou em Portugal, o que demonstra que os 

adolescentes, ao voltar para os seus contextos, continuam expostos a fatores de risco. 

Nesses casos, a instituição protege o adolescente enquanto este cumpre a medida, no 

entanto ao voltar para o meio social, o jovem continua desamparado e não encontra 

subsídios para levar adiante seus projetos de vida. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

 Com base nos resultados apresentados, foi possível identificar que os adolescentes 

possuem uma trajetória permeada por fatores de risco, o que contribui para a infração da lei. 



 

 

                  

Nesse sentido, ficaram evidentes as falhas da rede protetiva da infância e adolescência, que 

deveriam ter atentado para a proteção do adolescente anteriormente ao cometimento da 

infração. Ao ingressar em uma instituição de semiliberdade, o adolescente encontra 

algumas oportunidades, em relação aos estudos e a cursos, tanto no Brasil, como em 

Portugal. Ambas as instituições pesquisadas, dentro do seu modelo de funcionamento, 

oferecem possibilidades para que os adolescentes reflitam acerca do futuro e ocupem seu 

tempo com atividades que podem se constituir em fator de proteção. Isso se deve ao fato de 

que a possibilidade de retomar os estudos, realizar um curso profissionalizante e até 

mesmo, encontrar um trabalho, pode permitir aos adolescentes novos caminhos, os quais 

não eram projetados anteriormente.  

 As novas possibilidades oferecidas pelas instituições, muitas vezes, auxiliam os 

adolescentes a delinear um projeto de vida, no qual esboçam seus desejos seja a curto ou 

longo prazo. Entretanto, após o termino da medida nem sempre os projetos de vida de fato 

se concretizam, tendo em vista a falta de suporte destinada a essa população. Ao regressar 

para o meio social, a maioria dos adolescentes se depara com condições de vida 

prejudicadas, falta de oportunidades, bem como ausência de figuras representativas que 

possam auxiliar na continuidade dos objetivos de vida (NARDI;DELL’AGLIO, 2014). Esse 

contexto frágil acaba novamente se constituindo em fator de risco e levando, muitas vezes, 

o adolescente a reincidir. Nesse sentido, reflete-se acerca da ausência de rede de apoio aos 

egressos de instituições de privação de liberdade, bem como a escassez de projetos e 

políticas públicas que deem conta das fragilidades dos adolescentes após o cumprimento de 

medida socioeducativa. Sugere-se que novos projetos, bem como os programas já 

existentes, como o POD no Brasil, sejam reestruturados e passem a fazer parte da realidade 

da maioria dos egressos, oferecendo apoio e acompanhamento aos adolescentes, os quais, 

muitas vezes, encontram-se desamparados. Ademais, salienta-se que a implementação das 

políticas sociais deve contemplar a situação peculiar de desenvolvimento do adolescente. 

É fundamental situar que o estudo de dois contextos diferentes envolve questões de 

âmbito social e cultural, o que implica em contextualizar as instituições a partir de suas 

respectivas realidades. Para tanto, tem-se que o Brasil é um país em desenvolvimento, com 

estratégias recentes na área do comportamento infrator, enquanto Portugal, é considerado 

um país desenvolvido, com políticas relativas à delinquência estruturadas há mais tempo. 

Devido a essas diferenças, também deve haver cuidado ao ampliar os dados da amostra 

para uma população maior do que a pesquisada, assim como para outros contextos que não 

foram abordados. Apesar das diferenças culturais e contextuais, perscrutar localidades com 

propostas divergentes permite repensar as formas e as políticas das instituições de 

semiliberdade. E assim, possibilitar novas propostas que contribuam para a efetividade da 



 

 

                  

aplicação das medidas, e consequentemente, ofereçam melhores oportunidades aos 

adolescentes.  

 Quanto às limitações, ressalta-se que nesse trabalho não foram exploradas questões 

acerca da família e da rede de apoio dos adolescentes, que poderiam se constituir em 

fatores de proteção após o término da medida socioeducativa. Outra limitação diz respeito 

ao delineamento transversal do estudo, que não possibilitou acompanhar os adolescentes 

após a saída da instituição. Ademais, os adolescentes pesquisados cumpriam medida 

socioeducativa em apenas uma modalidade de regime, o que pode ter influenciado nos 

resultados obtidos. Sugere-se que sejam realizados outros estudos a fim de contemplar 

esses aspectos, bem como aprofundar questões atinentes a outras realidades, além de 

Brasil e Portugal. 
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