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RESUMO: O presente trabalho tem o propósito de discutir a temática acerca da 
educação e do trabalho como pano de fundo para a recuperação do menor infrator e 
as medidas que poderão ser tomadas, visto que, observamos o total descaso das 
autoridades, onde esses menores na maioria das vezes não são recuperados, pelo 
contrário, acabam tornando-se menores infratores perigosos, sendo comum a 
aglomeração de menores infratores, de menor periculosidade com aqueles 
considerados de alta periculosidade para a sociedade. O trabalho foi resultado de 
pesquisa bibliográfica mesmo encontrando dificuldade em relação ao tema porque 
são poucos os escritos sobre a temática acima mencionada e de uma pesquisa 
campo a partir de uma experiência profissional com menores infratores. 
Parafraseando o poeta Mário Quintana: “O que mata o jardim não é o abandono, 
mas o olhar indiferente de quem por ele passa”. 

Palavras-chave: Educação; Trabalho; Menor Infrator. 

ABSTRACT: This paper aims to discuss the issue about education and work as a 
backdrop for the recovery of the juvenile offender and the measures that could be 
taken, since we observe the total neglect of the authorities, where most of these 
children times are not recovered, however, they become less dangerous offenders, 
overcrowding is common for juvenile offenders, less dangerous to those considered 
highly dangerous to society. The work was the result of difficulty even finding 
literature in relation to the subject because there are few writings on the subject 
mentioned above and a search field from an experience with juvenile offenders. To 
paraphrase the poet Mario Quintana: "What kills a garden is not abandonment, but 
the indifferent gaze of one who passes by it." 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) emprega o 

termo infração aos delitos cometidos pelo adolescente. E é através do ECA que as 

concepções acerca de crianças e adolescentes mudam, são consideradas pessoas 

em peculiar fase de desenvolvimento, que necessitam de proteção integral e tornam-

se sujeitos de deveres e direitos. Assim, o menor que for autor do ato, será 

responsável por ele, mas com direito a um processo legal, onde poderá também se 

defender. 

     As infrações na adolescência seguem diversos aspectos e múltiplos motivos. 

Em geral, os autores atribuem as drogas, a economia, às políticas públicas, até 

mesmo aos aspectos pessoais. 

Segundo Roberti (2000), o que leva à marginalização, ou seja, o que leva a 

margem da sociedade, que exclui do meio social, não é traçado em particular por 

crianças e adolescentes, mas sim por todo um conjunto de problemas estreitamente 

relacionados com condições de habitação subumana, crises entre os pais, um 

sentimento generalizado de alienação e de isolamento no seio da família, na escola, 

e, acima de tudo, pela discriminação feita por pessoas do seu meio que representam 

a sociedade dita “normal”. 

     Um modelo teórico das principais linhas da delinquência (SHOEMAKER, 

1996) nos remete a três níveis de conceituação acerca da delinquência juvenil. O 

primeiro nível, ele conceitua como estrutural, referindo-se a desorganização social 

existentes nas estruturas e instituições sociais, tentando explicar as infrações 

cometidas por grupos organizados em gangues, relatando também que tais 

infrações entrariam pelo caminho da sobrevivência e para o aumento da renda 

familiar. 

     O segundo nível trata-se tanto do aspecto biológico, quanto psicológico, algo 

do individual de cada um, como os aspectos hereditários que pode comprometer o 

desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem, podendo predispor a infração e a 

própria personalidade que sofre as influências do meio em que o individuo vive. E o 

terceiro nível refere-se ao sócio-psicológico, que dá a quebra de vínculos sociais do 
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jovem com a família, a escola, a igreja e demais sociedade, excluindo-o de alguma 

forma ou até mesmo por motivos dos níveis anteriores. 

 Possivelmente, essas crianças e adolescentes que cometem atos infracionais, 

sofreram com o desamparo familiar e governamental, por isso têm maiores chances 

de praticar crimes, pois necessitam de uma base para estruturar a sua conduta, 

base essa que envolvem a família, a sociedade e principalmente a educação. 

     Roberti (2000) vê o estado, como sociedade politicamente organizada, 

preocupado em não deixar nenhuma sombra, por menor que seja, sobre a ordem 

estabelecida, imputa, sistematicamente, os problemas sociais aos próprios infratores 

que ele deixa ao desalento e, por isso, inadaptados. O imenso número de crianças 

abandonadas ou carentes leva a distorções difíceis de reverter. Como passam a ser 

infratoras, são recolhidas às instituições, onde, além de serem submetidas a maus-

tratos, se aperfeiçoam nas “artes” do crime. 

     O aparato da família também é de extrema importância, pois tem como papel 

preponderante a educação dos filhos, a orientação para o desenvolvimento de sua 

potencialidades e a direção do convívio social. São os pais que ajudam os filhos no 

crescimento sadio, na conquistada da maturidade e da autonomia (MIELNIK, 1993). 

O TRILHAR DA EXPERIÊNCIA  

 Para a realização deste ensaio foi inicialmente realizada uma pesquisa 

bibliográfica sobre a temática em questão. Para Gil (1991, p. 48), “esta pesquisa é 

desenvolvida a partir de material já elaborado, constituídos principalmente de livros e 

artigos científicos”. 

 Por meio de nossa experiência profissional em uma instituição de 

recuperação de menores infratores, foi possível realizar a pesquisa de campo, com 

caráter qualitativo, pois esta é utilizada quando se busca percepções e entendimento 

sobre a natureza geral de uma questão abrindo espaço para interpretações 

(TRIVIÑOS, 1987).  A pesquisa de campo foi realizada por meio de observações e 

entrevistas com menores infratores e com educadores sociais. 

 A opção por esta técnica de pesquisa se dá por que: 
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[...] visa obter do entrevistado o que ele considera os aspectos mais 
relevantes de determinado problema: suas descrições de uma 
determinada situação em estudo. Por meio de uma conversação 
guiada, pretende-se obter informações detalhadas que possam ser 
utilizadas em uma análise qualitativa (RICHARDSON, 1999, p. 208). 

INSTITUIÇÕES QUE ATENDEM AO MENOR INFRATOR  

As instituições que atendem ao Menor Infrator têm como objetivo a realização 

de medidas socioeducativas com crianças e adolescentes que cometeram graves 

infrações. Obter informações sobre este assunto não é uma tarefa fácil, há 

dificuldade em encontrar dados que demonstrem o real estado das instituições.  

Geralmente essas instituições são consideradas um presídio.  As maiores 

dificuldades estão relacionadas à infraestrutura precária e a falta de políticas 

públicas que incentivem a manutenção da unidade de atendimento. Encontramos 

alas superlotadas, deterioradas por conta das dificuldades internas e das rebeliões. 

Além disso, os profissionais que lidam com os internos não estão capacitados, pois 

não possuem equipamentos de segurança necessários e nem fornecem a 

assistência necessária para a manutenção do bem-estar deles. 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as crianças e 

os adolescentes ao cometerem alguma infração devem ser encaminhados às 

medidas socioeducativas que lhes sejam mais adequadas, podendo ser punidos 

através de uma simples advertência, ou até mesmo sendo encaminhados ao centro 

de internação, onde serão afastados do convívio com a sociedade. Entretanto, 

deverão receber orientações pedagógicas e profissionais, para que quando o 

período de reestruturação acabe, tenham obtido alguma formação que os ajude a 

serem inseridos na sociedade novamente. Ainda dentro da entidade de internação, 

os adolescentes devem ser separados de acordo com critérios como idade, 

condições físicas e gravidade do ato infracional. 

 Apesar de todas essas medidas serem exigidas por lei, elas não são 

colocadas em prática, ocasionando o retorno do infrator a criminalidade. Ainda que 

os funcionários envolvidos com a instituição cumpram as suas atividades, notificando 

todas as decisões tomadas e elaborando relatórios sobre a rotina dos adolescentes 

para os órgãos competentes, as medidas educativas não obtêm o seu resultado 
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planejado, e os menores acabam voltando para a mesma vida de crimes em que 

estavam inseridos antes de serem internados. 

O MENOR INFRATOR E A EDUCAÇÃO 

 Infelizmente observamos um total descaso das autoridades no que diz 

respeito à educação do menor infrator. A educação deveria ser uma porta de saída 

para a recuperação do mesmo. Encontramos a priori professores despreparados 

para lidar com os internos infratores, assim como também é visível entre os 

educadores o medo porque não foram preparados para lidar com essa clientela 

onde o mesmo teria que está apito para desenvolver atividade que fosse atrativa e, 

consequentemente contribuísse para a formação intelectual desses alunos.  

É comum entre os alunos a falta de interesse pelo estudo, porque para eles 

estudar não vai contribuir para a melhoria da sua autoestima. Portanto, para alguns 

está na sala de aula é está livre, e quando a aula não lhe interessa muitos pedem 

para se ausentar da mesma. 

 É comum também a abordagem de conteúdos que estão totalmente fora da 

realidade desses internos, para eles é mais viável falar sobre tema do seu interesse, 

ou seja, do seu universo. Por não tem um programa específico para atender essa 

clientela, os alunos demonstram uma insatisfação em está na sala de aula e ouvir o 

professor fala de algo que no momento não condiz com a sua realidade de vida. 

 Nesse sentido, pode se afirmar que esse tipo de educação que é oferecida 

aos internos não vai contribuir de forma algumas para a formação do mesmo. O que 

deve existir são políticas sérias, que se preocupe de fato com a formação intelectual 

desses menores infratores. Com certeza, essa educação que é oferecida pelas 

instituições de recuperações de menores não funciona. 

O MENOR INFRATOR E O TRABALHO 

 Assim como á educação, o trabalho que deveria ser o pano de fundo para a 

recuperação desse menor infrator praticamente é inexistente. Se houvesse cursos 

de formação profissional que de fato funcionasse, com certeza esses menores 

teriam uma ocupação, ocupando a mente com tarefas que iriam contribuir com a sua 
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formação. Existem no Brasil, casas de recuperações de menores que funcionam, 

onde podemos observar esses menores aprendendo algum tipo de profissão para 

que o mesmo possa ser reintegrado ao convívio social como um cidadão que pagou 

a sua dívida com a sociedade. 

  Se porventura isso não for colocado como prioridade, será uma utopia 

falarmos em socialização desses menores infratores. O que se observa hoje são 

infratores fazendo rebelião, se agredido fisicamente e fuga em massa quase todos 

os dias nos noticiários dos teles jornais do Estado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     Esse estudo sustenta a hipótese que apontam diversos aspectos, como as 

drogas, a economia, as políticas públicas e principalmente a educação sendo 

atributos para as infrações na adolescência. Uma série de motivos entre outros 

particulares como crises familiares têm levado os jovens à marginalização. 

     O resultado disso tudo são adolescentes, que por serem responsáveis por 

seus atos, necessitam ser privados de sua liberdade e são submetidos a 

discriminações e excluídos da sociedade. 

     A educação e o trabalho podem colaborar de forma preventiva, pois 

proporciona ocupação do tempo ocioso e desenvolvem várias características que 

auxiliam na formação de um jovem consciente, responsável e ativo na sociedade. 

     A educação e o trabalho podem atuar como ferramentas de inclusão 

satisfatória, além de auxiliar no desenvolvimento e, sobretudo na maioria da 

autoestima. 

      Ainda não há uma proposta mais efetiva e abrangente das instituições que 

cuidam dos menores, envolvendo toda a sociedade na recuperação e inclusão 

desses jovens. 
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