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RESUMO

Este artigo tem por objetivo apresentar uma breve revisão da literatura referente a algumas considerações de livros, artigos científicos e 
legislação que tratam da medida socioeducativa de internação, abordando diversos sub temas relevantes para compreensão dessa medida 
adotada no Brasil, por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) com o intuito de ressocializar menores infratores que cometeram 
delitos graves. Serão abordados neste artigo, aspectos gerais acerca do menor infrator, os centros educacionais e seu papel ressocializador, 
reincidência e ineficácia da medida de internação, dentre outros. Vale ressaltar que a pesquisa possibilitou conclusões relevantes, como por 
exemplo, a evidência que os índices de reincidências entre os menores infratores ainda encontram-se elevados. As dificuldades na execução da 
medida socioeducativa de internação referem-se à inexistência de unidades especializadas para executar a medida de internação, além disso, 
evidenciou a importância da imediata capacitação de todos os profissionais envolvidos com o processo de ressocialização do menor infrator , para 
se fazer cumprir o foco da medida socioeducativa de internação. Pode-se perceber que apesar do texto legislativo do ECA impor medidas 
socioeducativas privativas de liberdade que tenham caráter pedagógico, que sejam realizados em ambientes com toda infraestrutura de 
acolhimento, com equipe técnica devidamente preparada para ajudar na ressocialização dos menores, o que se observa na prática são medidas 
executadas com pouca estrutura física e sem preparação dos envolvidos em sua aplicação, o que torna sua eficácia insatisfatória. Uma pesquisa 
realizada pelo Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente (CIA) na cidade de Belo Horizonte, demonstrou que 31,7% dos adolescentes 
atendidos no ano de 2011 são reincidentes. Assim, em um total de 8.842 infratores, cerca de 3.070 menores já haviam cometido outros atos 
infracionais, como demonstra. Estatísticas alarmantes informam ainda que 1.558 menores foram levados à Delegacia de Polícia duas vezes para 
apuração de ato infracional e outros 300 jovens repetiram delitos pelos menos quatro vezes. A medida socioeducativa de internação tem sido 
estudada cada vez mais em diversas pesquisas no Brasil. Esses estudos científicos tem evidenciado o aumento frequente do número de jovens que 
passam a cometer atos infracionais. Foi possível verificar, com esta revisão de literatura, que existem algumas falhas que estão ocorrendo no 
sistema e que, de alguma forma, compromete a aplicação das medidas de internação, fazendo com que, em parte dos casos, não surtem os 
efeitos esperados, resultando na reincidência de atos infracionais por jovens que já cumpriram medidas socioeducativas. Este artigo evidenciou 
que os índices de reincidências entre os menores infratores ainda encontram-se elevados. Algumas dificuldades na execução da medida 
socieducativa de internação referem -se à inexistência, em muitas cidades brasileiras, de unidades especializadas para executar a medida. A falta 
de políticas públicas entre os órgãos do governo para uma integração dos setores competentes, objetivando melhorias na execução da medida. A 
não separação dos jovens por infrações cometidas, ou seja, não separar os adolescentes que cometeram atos infracionais considerado de alta 
periculosidade daqueles primários, demonstrando uma falta de interesse no que se refere ao objetivo da medida que é o da reabilitação e 
ressocialização do infrator. Vale ressaltar que, como dito, o objetivo da Internação é a ressocialização do menor para que ele possa retornar ao 
convívio familiar e social. E muitas vezes, não é o que ocorre na realidade, pois o próprio Estatuto define a medida, como deverá ser sua 
execução, inclusive no que diz respeito aos Centros Educacionais, como foi citado nesta revisão, mas se não há amparo do Estado para garantir 
seu cumprimento nos termos em que foi proposta, então, parece ter uma legislação que não
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