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RESUMO: 

Introdução: Buscou-se compreender melhor o contexto atual das medidas socioeducativas de internação 

no país. Entende-se que a medida socioeducativa é destinada aos adolescentes em virtude dos atos 

infracionais, uma vez que os mesmos não podem ser responsabilizados penalmente por suas ações como 

ocorre com os adultos. Objetivo: Analisar os diversos desafios das medidas socioeducativas de internação 

a partir dos processos de exclusão construídos socialmente em torno dos adolescentes em situação de 

conflito com a lei. Como também, identificar os principais problemas presentes nas unidades de internação; 

compreender as visões construídas a respeito dos adolescentes em situação de conflito com a lei; e 

problematizar os possíveis mecanismos morais da cultura e da ciência formados em relação às pessoas que 

rompem o pacto social. Metodologia: Utilizou-se do método de revisão de literatura para apoiar a 

investigação do problema. O desenvolvimento deste trabalho abrangeu o período de agosto de 2020 a maio 

de 2021. Resultados: Foi possível compreender que a não integração ou ajustamento do jovem ao modelo 

do capital vigente resulta no seu aprisionamento em uma unidade de internação. Trata-se de um projeto 

societário que por meio de uma visão criminológica associa as camadas sociais inferiores como criminosos. 

O cotidiano das instituições não extrapola as controvérsias do sistema dominante, mas ao contrário, institui 

modelos complexos de controle social que se processa em ciclos de violência e desacolhimento aos jovens. 

Conclusão: Em síntese, esse trabalho gerou reflexões importantes sobre os principais desafios dos projetos 

socioeducativos em meio fechado e os diversos aspectos que permeiam o ato infracional na adolescência. 
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O entendimento de tal fenômeno atravessa variados campos de saberes pela sua complexidade e não deve 

ser analisado apenas individualmente, portanto, os adolescentes são referenciados a partir de um construto 

biopsicossocial e as dimensões éticas, políticas e técnico-científicas da socioeducação são fortemente 

valorizadas em virtude das suas implicações.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Medidas socioeducativas de internação. Adolescentes em situação de conflito com 

a lei. Direitos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


