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Introdução: A ordem jurídica que se instalou no Brasil com a revolucionária
Constituição Federal de 1988 inovou ao positivar direitos de crianças e adolescentes.
Mas foi apenas dois anos após a sua promulgação que entrou em vigor a Lei 8.069/90,
conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sendo o Brasil
vanguardista como o primeiro país a positivar a Convenção dos Direitos da Criança de
1989, trazendo protagonismo ao ainda mitigado princípio da condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento. No entanto, a realidade retrata inúmeras violações a esses
princípios e direitos, como, por exemplo, a superlotação dos centros socioeducativos. 
Objetivo: Objetiva-se levantar falhas da legislação infanto-juvenil junto aos diferentes
atores da rede de proteção e promoção desses direitos, bem como comprovar como as
políticas públicas desempenham papel fundamental na mudança de paradigmas. Ainda,
divulgar esses resultados à sociedade e propor ações que ajudem a mitigar estas
lacunas. Metodologia: O levantamento da situação de cumprimento das medidas
socioeducativas de internação aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei, com
enfoque na realidade do Centro Socioeducativo Estadual de Ipatinga (CSE), sob a
perspectiva dos direitos garantidos pelo ECA e pelo Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE), realizando um aprofundado levantamento bibliográfico
acerca do tema, desde a evolução dos direitos das crianças e dos adolescentes, até a
análise da efetividade das leis tratadas neste estudo, elaborando-se um questionário
para que sejam colhidos dados sobre os adolescentes internados no CSE e um estudo
do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo. Resultados: Apesar do presente
estudo ainda estar em andamento, o levantamento bibliográfico acerca do tema e a
análise dos principais instrumentos legais que orbitam os direitos das crianças e
adolescentes, escancaram que a realidade retrata uma histórica série de violações às
determinações legais, estando estes sujeitos em caráter de marginalidade social e não
tendo reconhecidas as suas subjetividades, seja com a superlotação do sistema
socioeducativo, a falta de reconhecimento desses direitos pelas próprias crianças e
adolescentes, ausência de políticas públicas efetivas para essa população, falta de
engajamento entre os atores da rede de proteção e promoção desses direitos e,
principalmente, o desconhecimento da legislação pela população em geral, que acaba
tratando tais instrumentos normativos como permissivos e tendentes à impunidade.
Assim, não bastando as circunstâncias de violência moral, política, psicológica e
social, crianças e adolescentes são submetidos, também, ao precário e desumano
sistema socioeducativo.
Visando à obtenção de resultados estatísticos sobre a situação de adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de internação no CSE de Ipatinga, pretende-se
realizar um trabalho de campo, por meio de entrevistas e coletas de dados com esses
adolescentes, a fim de promover o enfrentamento da violência social sofrida por esses
sujeitos.
 Conclusão: Entende-se que as medidas socioeducativas devem ser compreendidas em
sua dimensão ético-pedagógica, mais do que em sua dimensão jurídico-sancionatória.
Atribuindo-se à legislação a eficácia social de que carece, restarão preservados os
direitos das crianças e dos adolescentes, bem como o reconhecimento destes sujeitos
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como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento.
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