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RESUMO
O presente estudo tem como escopo refletir sobre a demanda cultural que os adolescentes
submetidos à medida socioeducativa de internação apresentam ao Estado. Destarte,
estabeleceu-se como objetivo central analisar a responsabilidade do Estado na efetivação do
direito à cultura aos adolescentes submetidos à medida socioeducativa de internação, à luz do
que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para alcançar tal objetivo, a pesquisa foi
realizada através de um levantamento bibliográfico, estruturada em três momentos. Em um
primeiro momento, avalia-se a proteção concedida, por meio da legislação, à adolescência
devido sua condição peculiar de desenvolvimento. Posteriormente, identifica-se as
peculiaridades e a natureza jurídica da medida socioeducativa de internação. Finalmente,
debate-se a responsabilidade do Estado no atendimento dos adolescentes internos, bem como,
a importância da cultura, como instrumento de formação afetiva, cognitiva, social,
psicológica, neste período especial de desenvolvimento, e, método essencial e propulsor da
reabilitação dos adolescentes ora submetidos à guarda exclusiva do Estado. A metodologia
aplicada no decurso desta pesquisa foi a lógica indutiva e a técnica do fichamento. Diante
disto, pode-se observar que, a “aplicação da medida socioeducativa é o momento de chamar o
adolescente à transformação e à responsabilidade de ser o protagonista de sua própria história,
com o apoio do Estado e a efetivação do Estatuto” (JESUS, 2006, p. 190).
Palavras – chave: Estado. Direito à Cultura. Adolescente em conflito com a lei. Proteção
Integral.

ABSTRACT
The present study is scoped to reflect on the cultural demand that adolescents undergoing
educational measure of hospital present the state. Thus, it was established aimed to analyze
the state's responsibility in ensuring the right to culture adolescents undergoing educational
measure of hospital, in light of what has the Child and Adolescent. To achieve this objective,
the research was conducted through a literature review, structured in three stages. At first, we
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evaluate the protection granted by law, adolescence because their peculiar development.
Subsequently, we identify the peculiarities and legal nature of the educational measure of
hospitalization. Finally, the debate is the state's responsibility in the care of adolescents
internal as well as the importance of culture as a tool for training affective, cognitive, social,
psychological, this special period of development, and essential method of propulsion and
rehabilitation of teenagers now submitted to the custody of the state. The methodology
applied in the course of this research was inductive logic and technique BOOK REPORT.
Given this, it can be observed that the "application of the educational measure is the time to
call the teen processing and responsibility to be the protagonist of his own story, with the
support of the State and the realization of the Statute" (JESUS, 2006 , p. 190).
Key – words: State. Right to Culture. Adolescents in conflict with the law. Full Protection.

INTRODUÇÃO
As crianças e adolescentes na sociedade contemporânea são considerados como pessoas
difíceis de serem compreendidas e, em geral, são estigmatizadas como alvo de diversos
problemas sociais. Este público etário deve ser compreendido em primeiro lugar como reflexo
da cultura e sociedade na qual estão inseridos, e, também, salienta-se que estes passam por um
processo complexo de desenvolvimento psíquico, ressaltados os fatores indispensáveis que o
constituem: suas emoções, afetos e desejos (PIAGET, 1986, p. 45).
De acordo com Mario Volpi, a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento coloca
aos agentes envolvidos na operacionalização das medidas socioeducativas a missão de
proteger, no sentido de garantir o conjunto de direitos e educar oportunizando a inserção do
adolescente na vida social (VOLPI, 2006, p. 14).
O Estatuto da Criança e do Adolescente é tido em todo o mundo como uma legislação
avançada no que diz respeito aos direitos humanos, por acolher os princípios de proteção à
infância e adolescência. O Estatuto veio não só enfatizar a Declaração Universal dos Direitos
da Criança como também admitir e consagrar a criança e o adolescente como pessoas, e,
portanto, cidadãos.
Como afirma Jesus, “a lei é um dos instrumentos para transformar a realidade de
crianças e adolescentes que são autores ou vítimas de violência” (JESUS, 2006, p. 20).
Desta forma, medidas aplicadas considerando a periculosidade dos infratores e
gravidades dos atos infracionais praticados, e a redução da imputabilidade penal, o aumento
do tempo de internação ou ainda o rigor excessivo das punições não recuperam. Ao contrário,
apenas o tratamento, a educação, o cuidado, a prevenção previstas pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente, se cumpridas, serão capazes de diminuir os atos infracionais cometidos por
adolescentes.

A PROTEÇÃO INTEGRAL À ADOLESCÊNCIA
O entendimento propulsor deste artigo tem como alicerce a convicção de que o
Adolescente é merecedor de direitos próprios e especiais e que, em razão de sua condição
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específica de pessoa em desenvolvimento, está a necessitar de uma proteção especializada,
diferenciada e integral.
O surgimento de uma legislação que se ocupasse seriamente dos ‘novos’ direitos da
infância e da adolescência era de caráter imprescindível, pois havia uma necessidade
fundamental de que estes passassem da condição de menores, da semicidadania para
a cidadania. (VERONESE, 2003, p. 44)

No que concerne aos Direitos Fundamentais, advoga Sarlet (2010, p. 29), o termo
“Direito Fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e
positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado.
Como bem leciona o professor espanhol Peces-Barba (1976, p. 80),
Direitos Fundamentais constituem a faculdade que a norma atribui de proteção à
pessoa no referente a sua vida, a sua liberdade, à igualdade, a sua participação
política ou social, ou a qualquer outro aspecto fundamental que afete seu
desenvolvimento integral como pessoa, em uma comunidade de homens livres,
exigindo o respeito dos demais homens, dos grupos sociais e do Estado, e com
possibilidade de por em marcha o aparato coativo do Estado em caso de infração. 2

Os direitos de proteção à pessoa da Criança e do adolescente são tidos como direitos
fundamentais, uma vez que preenchem as características para atingirem tal status, como
afirma o professor Marcos Leite Garcia (2009, p. 179),
Algumas questões são diferenciadoras dos chamados direitos fundamentais de
terceira geração, também chamados de ‘novos’ direitos. Devido às suas especiais
condições, diferentes dos demais direitos fundamentais, os ‘novos’ direitos são:
individuais, coletivos e difusos ao mesmo tempo, por isso considerados
transindividuais3. São transfronteiriços e transnacionais, pois sua principal
característica é que sua proteção não é satisfeita dentro das fronteiras tradicionais do
Estado nacional. São direitos relacionados com o valor solidariedade.

Partindo dos ensinamentos do referido professor, remete-se ao próprio Estatuto da
Criança e do Adolescente, que, ao nomear o capítulo VII, ‘Da Proteção Judicial dos Interesses
2
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Individuais, Difusos e Coletivos’, atende as características para ser considerado como ‘novos’
direitos ou Direitos Fundamentais.
Esse significativo avanço na positivação dos direitos humanos destinados a essa parcela
frágil da sociedade, verificado no Brasil, tem como fonte o direito internacional e como
origem histórica outros eventos internacionais, os direitos das Crianças e adolescentes
fundamentam-se, também, na dignidade humana, não só por tratar-se de direitos de parcela
social em situação especial, mas por serem direitos inerentes à condição de seres humanos.
A esse respeito Wolkmer (2006) afirma que,
Transformações sociais ocorridas nas últimas décadas, a amplitude dos sujeitos
coletivos, as formas novas e específica de subjetividades e a diversidade na maneira
de ser em sociedade têm projetado e intensificado outros direitos que podem ser
inseridos na ‘terceira dimensão’, como os direitos de gênero (dignidade da mulher,
subjetividade feminina), direitos da Criança, direitos do idoso (Terceira idade), os
direitos do deficiente físico e mental, o reconhecimento e a problematização dos
direitos das minorias (étnicas, raciais, religiosas, sexuais e outras) e novos direitos
da personalidade (à intimidade, à honra, à imagem).

Sobre a abordagem dos direitos fundamentais da Criança e do Adolescente pela lei n.
8.069/90, Garrido de Paula (2002, p. 57) afirma que,
Quando dispõe a respeito dos direitos fundamentais, o Estatuto da Criança e do
Adolescente valora em grau máximo a vida, a saúde, a liberdade, o respeito, a
dignidade, a convivência familiar e comunitária, a Educação, a cultura, o esporte o
lazer, a profissionalização e a proteção no trabalho. Através da prevenção busca
evitar lesão ou ameaça de lesão aos direitos fundamentais, utilizando-se da tutela
civil e penal como forma de proteger bens jurídicos primordiais. Estimula a
realização espontânea dos direitos mediante a definição da política de atendimento e
a criação de instrumentos de democracia participativa, como os Conselhos de
Direitos e os Conselhos Tutelares. E, como último recurso, dispõe sobre o acesso à
justiça, prescrevendo o conteúdo e a forma de validação compulsória dos direitos
irrealizados.

O Princípio da Prioridade Absoluta converge com os direitos fundamentais
estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal de 1988,
observando a condição peculiar de desenvolvimento das Crianças e Adolescentes.
A Criança e o Adolescente na ótica menorista eram menos objetos de toda uma
ideologia tutelar, de uma cultura que coisificada a infância. Já na ótica desse novo
direito, a Criança e o Adolescente são compreendidos como sujeitos, cujas
autonomias estão se desenvolvendo, elevando-os a autores da própria história,
enquanto autores sociais (VERONESE, 2003, p. 32).

A constituição Federal do Brasil, de forma inédita, prioriza a proteção da Criança e do
Adolescente como um fator absoluto, agregando a concepção do mencionado Estatuto, ao
assegurar a primazia no que tange às Crianças e Adolescentes no âmbito judicial,
extrajudicial, familiar e social.
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Por absoluta prioridade, devemos entender que a Criança e o Adolescente deverão
estar em primeiro lugar na escala de preocupação dos governantes; devemos
entender que, primeiro, devem ser atendidas todas as necessidades das Crianças e
Adolescentes [...] por absoluta prioridade entende-se que, na área administrativa,
enquanto não existirem creches, escolas, postos de saúde, atendimento preventivo e
emergencial às gestantes, dignas moradias e trabalho, não se deveria asfaltar ruas,
construir praças, sambódromos, monumentos artísticos etc., porque a vida, a saúde,o
lar, a prevenção de doenças são mais importantes que as obras de concreto que ficam
para demonstrar o poder do governante. (LIBERATTI, 2002, p. 4).

Para Maria Cristina Vicentin (2005, p. 26), é verdade que o século XX, trouxe para as
Crianças e Adolescentes, o reconhecimento com sujeitos de direitos, com significativas
conquistas e consideráveis avanços, tanto do âmbito jurídico-formal, como do âmbito das
práticas concretas.
O Estatuto da Criança e do Adolescente se assenta no princípio de que todas as Crianças
e Adolescentes, sem exceção, desfrutam dos mesmos direitos e sujeitam-se a obrigações
compatíveis com a peculiar condição de desenvolvimento que se encontram, desligando-se,
definitivamente, com a idéia até então em vigor de que os Juizados de Menores
representariam justiça para os pobres, na medida em que durante a Doutrina da Situação
Irregular se constatava que para os bem nascidos, a legislação baseada naquele primado lhes
era absolutamente indiferente.

A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO
A medida socioeducativa que importa em privação de liberdade será norteada pelos
princípios consagrados no art. 121 do Estatuto da Criança e do adolescente, lei no. 8069, de
13 de julho de 1990. As quais sejam, da brevidade e excepcionalidade, visando o respeito à
Condição Peculiar de Pessoa em Desenvolvimento.4
Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios
de brevidade, excepcionalidade e respeito à Condição Peculiar de Pessoa em
Desenvolvimento. (Lei. 8069 de 13 de julho de 1990)

As medidas privativas de liberdade deverão ser aplicadas somente diante de
circunstâncias efetivamente graves, quer seja para resguardar a segurança social, quer seja
para a própria segurança do Adolescente, de modo que, a aplicação na contra mão do que
prevê o artigo 122 do referido Estatuto, caracteriza violação da lei, e, sempre como última
alternativa, também preconizado pelo mesmo artigo.
4
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ISSN-e: 2316-9982

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I - tratar-se de Ato Infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a
pessoa;
II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
§1º...................................................................................................
§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida
adequada.

Sobre esta temática, Liberati enfatiza que, tal medida deverá ser aplicada somente
quando se fizer realmente necessária, pois por melhor que seja a entidade de atendimento, a
internação deve ser aplicada de forma excepcional, visto que, provoca nos adolescentes
insegurança, agressividade e frustração, somado ao afastamento dos objetivos pedagógicos e
de ressocialização propostos por outras medidas, acaba por acarretar exacerbado ônus
financeiro e não atende às dimensões do problema. (LIBERATTI, 2002, p. 67).
Para o Adolescente autor de Ato Infracional a proposta é de que, no contexto da
proteção integral, seja ele sujeito de medidas socioeducativas (portanto, não punitivas),
tendentes a intervir no seu processo de desenvolvimento objetivando melhor compreensão da
realidade e efetiva integração social. (CURY; MENDEZ; SILVA, 1996, p. 783).
A aplicação de medidas socioeducativas não pode acontecer isolada do contexto social,
político e econômico em que está envolvido o Adolescente, possui natureza coercitiva,
entretanto, deve também, contemplar o caráter educativo.
O ideal é que a entidade de internação seja formada por profissionais especializados,
com propostas pedagógicas, como regulamenta o parágrafo único do artigo 123 do Estatuto
quando determina que, durante o período de internação, inclusive provisória, serão
obrigatórias atividades pedagógicas. Atividades cujo objetivo é possibilitar a reeducação dos
Adolescentes em confronto com a lei, constituído por uma equipe multidisciplinar, de modo
que, haja um trabalho e desenvolvimento nos diversos aspectos inerentes à formação do
Adolescente.
Sobre este prisma, determina o SINASE ao reafirmar a diretriz do Estatuto sobre a
natureza pedagógica da medida socioeducativa, (Sistema Nacional de Atendimento
Sócioeducativo – SINASE. p. 13).
Os parâmetros norteadores da ação e gestão pedagógicas para as entidades e/ou
programas de atendimento que executam a internação provisória e as medidas sócioeducativas devem propiciar ao Adolescente o acesso a direitos e às oportunidades de
superação de sua situação de exclusão, de ressignificação de valores, bem como o
acesso à formação de valores para a participação na vida social, vez que as medidas
sócio-educativas possuem uma dimensão jurídico-sancionatória e uma dimensão
substancial ético-pedagógica. Seu atendimento deve estar organizado observando o
princípio da incompletude institucional. Assim, a inclusão dos Adolescentes
pressupõe sua participação em diferentes programas e serviços e serviços sociais e
públicos.

O Adolescente em Conflito com a Lei, privado de liberdade possui direitos específicos,
delimitados no artigo 124 do Estatuto da Criança e do adolescente quer seja:
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Art. 124. São direitos do Adolescente privado de liberdade, entre outros, os
seguintes:
XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer:

Nesta ótica, Mário Volpi (2006, p. 28) defende que a contenção não é em si a medida
socioeducativa, é a condição para que ela seja aplicada. A restrição de liberdade deve
significar apenas limitação do exercício pleno do direito de ir e vir e não a outros direitos
constitucionais, condição para sua inclusão na perspectiva cidadã.5
Neste sentido Jesus (2006, p. 103) se posiciona, afirmando que,
aqueles que forem submetidos à privação de liberdade só o serão porque a sua
contenção e submissão a um sistema de segurança são condições sine qua non para o
cumprimento da medida sócio-educativa. Ou seja, a contenção não é em si a medida
sócio-educativa, é a condição para que ela seja aplicada.

Saraiva (2011) afirma que a internação objetiva assim, através da privação da liberdade
do Adolescente autor de Ato Infracional, a ressocialização e a reeducação, demonstrando ao
Adolescente que a limitação do exercício pleno do direito de ir e vir é a consequência da
prática de atos delituosos.
Deve-se considerar que o Estatuto da Criança e do adolescente, é preciso ao
regulamentar a aplicação das medidas, garantindo, então, o respeito às necessidades
pedagógicas, como dispõe o artigo 100 combinado com 113 da referida legislação, segue,
Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades
pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários.
Art. 113. Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts. 99 e 100.

De tal sorte, aduz o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo que,
O Adolescente deve ser alvo de um conjunto de ações socioeducativas que contribua
na sua formação, de modo que venha a ser um cidadão autônomo e solidário, capaz
de se relacionar melhor consigo mesmo, com os outros e com tudo que integra a sua
circunstância e sem reincidir na prática de atos infracionais. Ele deve desenvolver a
capacidade de tomar decisões fundamentadas, com critérios para avaliar situações
relacionadas ao interesse próprio e ao bem-comum, aprendendo com a experiência
acumulada individual e social, potencializando sua competência pessoal, relacional,
cognitiva e produtiva.

A existência desse caráter pedagógico objetiva ao Adolescente o recebimento de
medidas educativas que efetivamente interfiram positivamente no seu processo de
5

JESUS, Mauricio Neves de. Adolescente em Conflito com a Lei: prevenção e proteção integral. p. 103.
Ainda sobre esta temática, afirma que, ‘a contenção não resume a internação, aquela é apenas meio desta. Mais
especificamente: a privação de liberdade é o meio que possibilita a aplicação de instrumentos pedagógicos
hábeis a fazer o Adolescente compreender e valorizar os vínculos familiares e comunitários’.
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desenvolvimento. As medidas devem significar ao ‘jovem infrator’ uma janela de
oportunidade, para que este não seja mais uma vítima de uma sociedade desigual e
preconceituosa, seja, então, sujeito ator de mudanças, envolvidos em atividades sociais e
consequentemente a desenvolver-se pessoalmente e profissionalmente, visto que, a
reeducação para o convívio social, importa também, no alcance da realização pessoal e de
participação comunitária, pressupostos intimamente ligados a cidadania. A Efetividade da
Sentença na Medida Sócio-Educativa de Internação. (COZER, RISTOW, 2005, p. 128).

A RESPONSABILIDADE DO ESTADO E A EFETIVAÇÃO DO
DIREITO A CULTURA
O funcionamento regular das políticas públicas oferecidas pelo Estado é peça
indispensável para que ocorra uma reviravolta social, visto que o Estado e somente ele, define
a vontade política, condição essencial para a ocorrência de mudanças. E para a implementação
de políticas públicas específicas as categorias de Direitos Fundamentais devem ser tidas como
parâmetro, atendendo sempre ao Princípio da Prioridade Absoluta conferido pelo
ordenamento jurídico brasileiro e que possibilitem a democracia participativa, valorizando o
eixo norteador da descentralização, o que resultaria numa melhor divisão de tarefas e
atribuições entre União, Estados e Municípios para efetivamente alcançar o cumprimento dos
Direitos Sociais e Fundamentais.
Compartilhando o entendimento de Dallari (1995),
O apoio e a proteção à infância e à adolescência devem figurar, obrigatoriamente,
entre as prioridades dos governantes. Essa exigência constitucional demonstra o
reconhecimento da necessidade de cuidar de modo especial das pessoas que, por sua
fragilidade natural ou por estarem em uma fase em que se completa sua formação,
correm maiores riscos. A par disso, é importante assinalar que não ficou por conta
de cada governante decidir se dará ou não apoio prioritário às Crianças e aos
Adolescentes. Reconhecendo-se que eles são extremamente importantes para o
futuro de qualquer povo, estabeleceu- se como obrigação legal de todos os
governantes dispensar-lhes cuidados especiais.

Previsto pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e do Adolescente o Estado é
detentor da obrigação de proteger as Crianças e adolescentes, tanto de maneira preventiva
como resguardar o caráter repressivo-pedagógico das medidas previstas.
As crianças e adolescentes que já praticaram atos infracionais, vitimizadores, também
são responsabilidade do Estado, especialmente aqueles que se encontram em cumprimento da
medida socioeducativa de internação, uma vez que, estão tutelados efetivamente pelo Estado,
cabendo a este, única e exclusivamente, o atendimento e respeito a todos os direitos
fundamentais, visto o caráter pedagógico-repressivo da referida medida, e, ainda a
característica privativa de liberdade e não privativa de dignidade ou cidadania, aos sujeito que
estão, sim, em fase peculiar de desenvolvimento, e, sobretudo buscando uma reabilitação e
consequente reinserção social.
Citando o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente,
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Art. 5º Nenhuma Criança ou Adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Entretanto, obviamente, são definições, regulamentações que permaneceram apenas no
campo ideológico e previsional Estatal, haja visto que, não existir estrutura suficiente para
garantir a esses adolescentes o respeito aos seus Direitos. Presencia-se, então, a inversão de
valores, papéis e objetivos, a medida socioeducativa de internação visa, em sua concepção,
retirar o adolescente do seio familiar, visto que, em muitos casos os fatores que induzem à
criminalidade estão ali presentes, como por exemplo, uso e comercialização de substâncias
psicotrópicas, atitudes violentas, entre outras, para possibilitar a reabilitação, educação, ensino
profissionalizante, para a posteriori inseri-lo novamente no meio social, porém, o resultado
produzido é inverso, falta de estrutura, investimento, capacidade administrativa fazem dos
Centros de Internação, verdadeiros presídios para adolescentes, amontoados de seres, escolas
do crime, aqueles que deveriam sair reabilitados saem “aperfeiçoados” na prática de atos
infracionais, já que em sua maioria Brasil afora, não se respeita como critério de internação o
delito cometido.
Ressalta-se, concernente com tal posicionamento, o dizer de Zulmar Fachin (2008), que
afirma ter a função de prestação social dos Direitos Fundamentais tem grande importância em
sociedades, no qual o Estado do bem-estar social tem dificuldades para ser efetivado, como é
o caso do Brasil. Sendo assim, essa realidade, impõe que milhões de pessoas fiquem à
margem dos benefícios econômicos, sociais e culturais produzidos pela economia capitalista.
Posicionamento reiterado por Alexandre Pagliarini e Claudia Stephan (2006) quando
lecionam que os Direitos Fundamentais relacionam os órgãos estatais como um em geral,
cabendo ao poder executivo propor e realizar as políticas públicas necessárias à satisfação
dos Direitos Prestacionais; ao Poder Legislativo, fiscalizar e preservar esses valores,
protegendo legalmente os Direitos Fundamentais, por meio da produção de leis que visem
colocar em prática tais direitos, que abstratamente integram a base constitucional do país; e ao
Poder Judiciário, que por meio da hermenêutica, cabe interpretar e decidir conforme os
mandamentos constitucionais.
O princípio do direito à cultura é a convicção de que o adolescente interno é um ser
socializável, em pleno desenvolvimento, predestinado a reabilitação e a reconstrução de um
mundo com outros seres humanos. Para isso, é importante que não só o Estado, mas a própria
sociedade desenvolva condições adequadas para que o adolescente possa construir a tão
esperada reabilitação e inserção social, e, o ideal é que esta inserção social ocorra por meio da
cultura, uma música, um instrumento de qualidade, que traga novos valores, oportunidades,
possibilitando uma formação, uma profissão, uma vida digna e honesta. Uma vez que o
conceito de desenvolvimento é construído através da personalidade periférica e consolidado
através do meio de convivência dos indivíduos, resultando na conjugação do elemento
herdado e o elemento adquirido.
Como aduz o professor Humberto Cunha, com o advento da Constituição de 1988,
ampliou-se a regulamentação dos Direitos Culturais (Artigos 215; 216; 216A), como o livre
acesso à cultura passando a ser considerada, então, como “Constituição Cultural”,
regulamentação corroborada a posteriori com a elaboração do Estatuto da Criança e do
Adolescente em 1990, em seus artigos 4º., 58 e 59, dentre outras coisas previu que no
processo de formação educacional os valores culturais, artísticos e históricos devem ser
respeitados, e, portanto, deve ser garantida a liberdade de criação de crianças e adolescentes,
bem como o acesso às fontes culturais.
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Direitos Culturais e à Educação são essenciais para a efetivação da cidadania, e,
consequentemente, para a reinserção dos adolescentes internos, possibilitando a ressocialização
dos mesmos. A formação cultural é importante para a formação de sujeitos ativos e
conscientes na vida adulta.

Os direitos culturais possuem uma tripla conceituação composta pelas artes, memória
coletiva e transmissão de saberes. Fatores até então negado a boa parte dos adolescentes
que se encontram inseridos em unidades de internação, sujeitos que não tiveram oportunidade
de conhecer a arte pois estavam muito mais ocupados em buscar alimento e em fugir da
violência e da realidade independente do meio por eles adotados. Memória coletiva, não
possuem visto que, não se sentem inseridos na coletividade, não se sentem parte integrante da
sociedade, se sentem e são excluídos, alvos de um apartheid social, em diversos casos não
receberam saberes, não conhecem seus pais e/ou suas mães, ou ainda, receberam sim saberes
que violam as leis instituídas em nosso ordenamento jurídico, saberes que os levaram para o
interior das unidades de atendimento.
Portanto, o repasse dos conhecimentos corretos, bem como a manutenção de valores e
de uma memória moralmente constituída e a apreciação e criação da arte são inerentes aos
direitos culturais e devem ser acessíveis a todos, precipuamente, às crianças e adolescentes, e,
em especial àqueles que ainda em formação e estão tutelados pelo Estado, sob sua égide estão
efetivamente sujeitos aos poderes do Estado. Entretanto, algumas medidas começam a ganhar
corpo, por exemplo, com a democratização do acesso à cultura, previsto no inciso IV, do §3º,
artigo 215 da Constituição de 1988.
Do Direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, Volpi (2006, p. 35) apresenta em
seu estudo um dado estatístico que aponta que, 61% (sessenta e um por cento) dos
adolescentes que cumprem medida de internação não frequentavam a escola por ocasião da
prática do ato infracional, ou seja, já eram vítimas e não tinham assegurado o direito à
educação, como assegurar que a partir de então, em processo de reabilitação, terão esse direito
finalmente respeitado? Acesso à cultura, ao esporte e lazer são, indubitavelmente, formas de
inserção social e resgate das crianças e adolescentes (ELIAS, 2005, p. 61), música, arte,
dança, teatro, esporte, brincadeiras, resgatar adolescentes sofridos, marcados, abusados, que
tiveram a inocência arrancada e aprenderam cedo a disseminar o terror e a insegurança.

CONCLUSÃO
O cidadão brasileiro internalizou a cultura da prisão, tornando-a a única resposta
aceitável para as condutas delituosas. Dessa forma, fortaleceu-se a ideia de que a justiça só é
possível por meio do cárcere, é grave a aplicação deste paradigma ao comportamento
infracional juvenil, pois afasta a ideia de reeducação, reabilitação e ressocialização, bem como
o reconhecimento da condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, como garante a
doutrina da proteção integral.
Indaga-se o índice de reincidência dos adolescentes, adolescentes que são encaminhados
aos Centros de Internação duas, três, quatro vezes, ou ainda, o índice de detentos que também
foram internos, ora, se o objetivo maior do Estado é possibilitar a recuperação, não há algo
falhando nesse sistema?
De todo modo, o que é prevenido é mais fácil de corrigir, destarte, a preservação do
Estado Democrático de Direito, dos direitos constitucionais deste público alvo em questão,
deve partir das políticas públicas do governo, inclusive no que diz respeito às crianças e
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adolescentes, de onde inicia e para onde tende o crescimento e futuro do país, bem como o
desenvolvimento do povo brasileiro. A coibição, o isolamento e a violência com o adolescente
em conflito com a lei em nenhum momento configuram artifícios eficazes para combater a
marginalidade e exclusão social. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um grande
instrumento de proteção dos direitos da criança e do adolescente, uma legislação tida por
muitos países, como modelo ideal e por isso, copiado, que vem alertar as autoridades para a
necessidade de prevenir a criminalidade no seu nascedouro, dificultando a formação integral
dessas personalidades desencontradas em mentes criminosas na idade posterior, ou seja,
adulta.
Com efeito, as discutíveis medidas socioeducativas utilizadas em reprimenda aos atos
ilícitos praticados pelos adolescentes, tem como função alertar o adolescente em conflito com
a lei à conduta anti-social praticada, reeducá-lo e inseri-lo na via em sociedade. Se o
adolescente, de causador de uma realidade alarmante passa a ser agente transformador da
mesma, por já ter vivenciado situações que lhe proporcionaram dignidade e cidadania, o
objetivo proposto pela medida estará cumprida. Caso contrário, fruto de uma percepção
equivocada e um sistema de reabilitação mal estruturado estão aqui quebrados os laços da
família e da sociedade. As possibilidades de reabilitação diminuem consideravelmente, e os
adolescentes, sem perspectivas, sem projetos, sem oportunidades e possibilidades e, passíveis
à verdadeira "graduação" do crime, não se reabilitam. O regresso para o convívio em
sociedade revela-se um indivíduo muito pior, bem mais violento e anti-social. Daí a
particularidade da medida de internação, que, não obstante, tem sido bastante aplicada
considerada a periculosidade dos infratores e gravidades dos atos praticados, por conseguinte,
a tão discutida redução da imputabilidade penal, o aumento do tempo de internação ou rigor
excessivo das punições aplicadas não recuperam. Apenas o tratamento, a educação, o cuidado,
a prevenção serão capazes de diminuir os atos infracionais cometidos por adolescentes. Para
tentar eliminar a já existente, a certeza é que o isolamento não recupera ou reabilita, pelo
contrário, degenera. Rigor não resulta eficácia, e sim desespero, revolta, indignação e
reincidência. Tudo que justamente não se deseja para as crianças e adolescentes.
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