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O QUE É SOCIOEDUCAÇÃO?

COMO SE DEU O PROCESSO

HISTÓRICO DA

SOCIOEDUCAÇÃO?

COMO SURGIRAM AS DEMANDAS

DOS PROFISSIONAIS PARA A

SOCIOEDUCAÇÃO?



O QUE É MEDIDA

SOCIOEDUCATIVA?

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE ATO

INFRACIONAL E INDISCIPLINA?



QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS

DOS ADOLESCENTES EM

CUMPRIMENTO DE MEDIDA

SOCIOEDUCATIVA? 

QUAIS AS POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS

PARA REDUÇÃO DA REINCIDÊNCIA

DO ATO INFRACIONAL?



QUAL O PAPEL, AS

ESPECIFICIDADES E

POSSIBILIDADES DE ATENDIMENTO

DE CADA PROFISSIONAL NA

SOCIOEDUCAÇÃO (EDUCADORES, 
PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, 
PEDAGOGO, ADVOGADO...)?



QUAL O PAPEL DO JUDICIÁRIO NA

SOCIOEDUCAÇÃO: COMPETÊNCIAS

E RESPONSABILIDADES? 
(MINISTÉRIO PÚBLICO; VARA DA

INFÂNCIA E JUVENTUDE E

DEFENSORIA PÚBLICA).



INICIEMOS PELA SOCIOEDUCAÇÃO



O QUE É SOCIEDUCAÇÃO?
 Qualquer tipo de educação é, por 

natureza, eminentemente social. O 
conceito de socioeducação ou 
educação social, no entanto, destaca 
e privilegia o aprendizado para o 
convívio social e para o exercício da 
cidadania. Trata-se de uma proposta 
que implica em uma nova forma do 
indivíduo se relacionar consigo e 
com o mundo. Deve-se compreender 
que educação social é educar para o 
coletivo, no coletivo, com o coletivo. 



O QUE É SOCIEDUCAÇÃO?
 É uma tarefa que pressupõe um 

projeto social compartilhado, em que 
vários atores e instituições 
concorrem para o desenvolvimento e 
fortalecimento da identidade 
pessoal, cultural e social de cada 
indivíduo. 



O QUE É SOCIEDUCAÇÃO?
 A socioeducação como práxis 

pedagógica propõe objetivos e 
critérios metodológicos próprios de 
um trabalho social reflexivo, crítico 
e construtivo, mediante processos 
educativos orientados à 
transformação das circunstâncias 
que limitam a integração social, a 
uma condição diferenciada de 
relações interpessoais, e, por 
extensão, à aspiração por uma 
maior qualidade de convívio social. 



O QUE É SOCIEDUCAÇÃO?
De acordo com Antonio Carlos Gomes 
da Costa, a socioeducação se bifurca, 
por sua vez, em duas grandes 
modalidades: 
a) uma, de caráter protetivo, voltada 
para as crianças, jovens e adultos em 
circunstâncias especialmente difíceis 
em razão da ameaça ou violação de seus 
direitos por ação ou omissão da 
família, da sociedade ou do Estado
ou até mesmo da sua própria 
conduta, o que os leva a se envolver 
em situações que implicam em risco 
pessoal e social; 



O QUE É SOCIEDUCAÇÃO?

b) e outra, voltada especificamente 
para o trabalho social e educativo, 
que tem como destinatários os 
adolescentes e jovens em conflito com 
a lei em razão do cometimento de ato 
infracional. Feita esta distinção, 
pode-se falar de uma 
socioeducação de caráter 
protetivo e outra de caráter 
socioeducativo. 



O QUE É SOCIEDUCAÇÃO?
Essa última (de caráter 
socioeducativo) voltada para a 
preparação de adolescentes e jovens 
para o convívio social, de forma que 
atuem como cidadãos e futuros 
profissionais, que não reincidam na 
prática de atos infracionais (crimes e 
contravenções), e assegurando-se, ao 
mesmo tempo, o respeito aos seus 
direitos fundamentais e a segurança 
dos demais cidadãos. (CADERNOS 
DE SOCIOEDUCAÇÃO: Práticas de 
socioeducação, 2010, p. 27-28). 



O QUE É SOCIEDUCAÇÃO?
Partindo desta conceituação, os 
conteúdos que se seguem servem de 
subsídios para ampliação das 
reflexões em processo de construção 
deste princípio teórico-metodológico e 
ético-político.
Assim:
- Quais são as bases de fundamento 

das relações sociais 
contemporâneas?

- Quais são as bases de compreensão 
do Estado brasileiro na conjuntura 
atual? 



A SERVIDÃO 
MODERNA





O que podemos extrair do comparativo abaixo?



ESTADO DE DIREITO (ou ESTADO
LIBERAL DE DIREITO) – É aquele em que
a administração está subordinada à lei, é
um Estado em que vigora o princípio da
legalidade.

CARACTERÍSTICAS:

 Submissão absoluta à lei formal;

 Separação ou divisão dos poderes;

 Garantia dos direitos individuais
assegurados em lei;



ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO –
É o que realiza a convivência humana
em uma sociedade livre e solidária,
regulada por leis justas, em que o povo
é adequadamente representado,
participando ativamente da organização
social e política, permitida a
convivência de ideias opostas,
expressas publicamente.



Principal Atribuição: É o
estabelecimento de políticas visando
a eliminação das desigualdades
sociais e desequilíbrios econômicos
regionais.

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –
Expresso em nossa CF, ninguém pode ser
obrigado a fazer ou deixar de fazer algo
senão em virtude lei.



DOUTRINA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS –

FONTES INSPIRADORAS:

MANIFESTO COMUNISTA (de inspiração Marxista)
– Pregando liberdade e igualdade materiais, a serem
realizados em regime socialista de governo.

 DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA CATÓLICA –
Expressa em diversas Encíclicas e Concílios.

 DOUTRINA DO INTERVENCIONISMO DO ESTADO
NA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL.

DIREITO INDIVIDUAL – É expressão que designa o
conjunto dos direitos fundamentais do homem em
relação à sociedade, direito à vida, liberdade,
segurança...



DIREITOS FUNDAMENTAIS DO HOMEM

CARACTERÍSTICAS:

 INALIENABILIDADE – Consiste na
impossibilidade jurídica de transferir os
direitos (à vida, liberdade), por não terem
conteúdo patrimonial.

 IMPRESCRITIBILIDADE – Consiste na
possibilidade jurídica de pleitear sua tutela sem
qualquer limite de tempo, pois consistem em
direitos de cunho personalíssimos.

 IRRENUNCIABILIDADE – Consiste na
impossibilidade jurídica de o indivíduo abrir
mão de seus direitos.



CLASSIFICAÇÃO Dos Direitos Fundamentais do
Homem, baseada na CF atual:

 INDIVIDUAIS;

 COLETIVOS;

 SOCIAIS;

 À NACIONALIDADE;

 POLÍTICOS;

 ECONÔMICOS;



DEFINIÇÃO

Diz-se Estado de Direito aquele que se 
submete a regras previamente 
estabelecidas pelos representantes do 
povo

Trata-se de um Estado onde as 
relações entre governantes e 
governados são reguladas pelo Direito

O Estado que é legitimado e submisso
à Ordem jurídica estabelecida

D efi nição



CONCEITO DE ESTADO

Geral
 É a soberania, território e povo, com uma 

organização hierárquica e ordenada 
(Ciência Política)

 É “uma associação política compulsória 
com uma organização contínua...” (Max 
Weber)

 Estado é a sociedade política mais a 
sociedade civil, ou seja, hegemonia 
revestida de coerção (Gramsci)



CONCEITO DE ESTADO

Kelsen
 É o próprio ordenamento jurídico 

nacional, ou seja, Direito e Estado são 
nomes diversos para um mesmo 
fenômeno

 O Estado é a única fonte do Direito, só 
ele detém o monopólio do uso legítimo da 
força

 É o tutor do bem comum; portanto, só ele 
pode sancionar e dispor dos corpos de 
seus cidadãos



CONCEITO DE ESTADO

Roberto Aguiar
 “O Estado é tudo e é nada”(AGUIAR, 

p.45). Estado é um nome retórico dado 
ao poder político e a seus sustentáculos 
na sociedade civil

 “É o nome que o poder político passou a 
ter quando pretendeu reunir sob sua 
égide toda uma nacionalidade ou 
nacionalidades” (AGUIAR, p.45)



REPRESENTATIVIDADE

Locke
 O Estado é formado por um acordo entre 

os indivíduos e deve representar seus 
interesses

 O(s)  governante(s) deve(m) garantir o 
mínimo necessário para que a sociedade 
sobreviva sozinha, sem interferir na 
relações sociais



REPRESENTATIVIDADE

Rousseau
 O Estado surge por um consenso do povo  
 A soberania do povo não pode ser alienada 

ou recusada, mas deve ser representada 
nas Assembleias por seus representantes

 Os representantes do povo devem decidir 
como o próprio povo decidiria as questões



REPRESENTATIVIDADE

Abade Sieyés
 O Poder Constituinte (poder de erigir 

uma Constituição) é fruto da vontade 
nacional

 Como a nação não pode estar ao mesmo 
tempo no mesmo lugar, o seu poder deve 
estar nas mãos de seus  representantes 
junto ao Estado



CRISE DA REPRESENTATIVIDADE

Os atuais representantes do povo 
representam os interesses de 
determinados grupos sociais

Os grupos representados são as minorias 
que detém os poderes econômico, social e 
político

Ao invés de se representar a maioria 
representa-se a minoria hegemônica



DIREITO

O destinatário da norma jurídica
 “Todo mundo e ninguém”(Kelsen) -

sendo genérica seu destinatário é 
anônimo (ninguém) e ao mesmo tempo 
destina-se a todos que se enquadrem na 
conduta regida (todo mundo)

 Os grupos sociais - embora formalmente 
genérica, destina-se a organizar os 
grupos sociais que estão ao lado do 
poder ou à margem dele



DIREITO

O destinatário da norma jurídica

 O próprio poder  - a fim de controlar os 

demais, a norma destina-se ao próprio 

poder, a fim de dar coesão e eficácia ao 

Estado



ESTADO E DIREITO

O jogo de avanços e recuos
 Como o Direito destina-se a 

determinados grupos, o Estado sempre 
recua quando se sente ameaçado ou 
avança quando não encontra obstáculos

 Quando uma norma atinge 
negativamente um grupo importante 
para o Estado, este muda a norma ou 
cria uma exceção, beneficiando tal 
grupo



ESTADO E DIREITO

O jogo de avanços e recuos

 Se um grupo requer mudanças 

gerando insegurança à ordem 

vigente, o Estado cede um pouco -

“cede os anéis para não perder os 

dedos”



ESTADO E DIREITO

A Constituição
 Limite do poder para garantir o bem 

comum = grande equívoco
 O Estado redige uma Constituição a fim 

de dar organização, coesão e eficácia ao 
poder

 Duplo caráter de controle: controlar a si 
mesmo para melhor controlar os demais

CONSTITU
IÇ

ÃO

FE
DERAL



CARACTERÍSTICAS DO DIREITO

Conservadorismo
 O Direito sempre tende a acompanhar os 

fatos e nunca ultrapassá-los
 Numa revolução o Direito só aparece 

quando os novos grupos do poder 
necessitam implantar uma nova ordem de 
controle

 O Direito se mostrou oriundo de oligarquias, 
portanto defendendo interesses de minorias 
que controlavam o poder



CARACTERÍSTICAS DO DIREITO

Permanência dos institutos
 Crença em um direito natural do ser 

humano sobre a propriedade e outros bens
 Crença na imutabilidade do direito natural, 

garantindo para as minorias detentoras do 
poder a propriedade dos bens que a elas 
interessam

 A imutabilidade ou permanência garante 
que mesmo com mudanças políticas, os 
fundamentos normativos permanecerão



MUDANÇA PERIFÉRICA

 Ideologicamente
 Para sobreviver o poder tende a 

aparentar mudanças
 As mudanças acontecem nos aspectos 

periféricos da articulação social
 A máquina de propaganda do Estado 

deve inserir na opinião pública a crença 
de que as mudanças serão essenciais



MUDANÇA PERIFÉRICA

As pressões sociais
 A mudança periférica se dá como resposta 

às pressões sociais em determinado sentido
 O poder legiferante (legislar) cede 

“formalmente” às exigências dos 
destinatários das normas

 A concessão formal não é substancial, é 
apenas acomodatícia, destina-se a 
acomodar a pressão dos grupos sociais, 
podendo inclusive se dar estrategicamente 
antecipando as pressões 



MUDANÇA PERIFÉRICA

O legislador
 A fim de ocasionar mudanças periféricas, 

o próprio legislador pode estimular 
grupos, organizações, os meios de 
comunicação a exigirem transformações

 Uma vez estimulados, os grupos exercem 
pressão; esta autoriza o legislador a fazer 
mudanças



MUDANÇA PERIFÉRICA

A intensidade
 Algumas vezes a mudança pode ser mais 

profunda
 Quando o poder corre o risco de ser 

derrubado, prefere ser ferido, cedendo um 
pouco mais

 À medida que aumenta o número de 
mudanças, surge a possibilidade de 
pequenos poderes articularem-se e 
edificarem um novo poder, podendo até 
mesmo derrubar o atual



MUDANÇA SUBSTANCIAL

Definição
 É aquela que atinge as bases de uma 

sociedade, modificando a relação dos 
homens entre si e com a natureza, ou seja, 
instaura um novo poder

Requisitos
 Mudança na classe social detentora do 

poder
 Ascensão dos dominados e subalternos
 Refazer os fundamentos normativos



A BUSCA

Kelsen afirma que todo Estado que 
possui um conjunto de normas é um 
Estado de Direito

A luta não se dá para  buscar um 
Estado com normas, mas sim, extirpar 
toda a contrariedade, arbitrariedade, 
concentração de renda, discriminação, 
presentes no modelo atual



A BUSCA

Luta-se pela queda do direito posto e 
pela aplicação realizada do que já 
está posto em lei

Questiona-se a ideologia por trás do 
Direito e do Estado

Não é uma luta jurídica, é uma luta 
social



A BUSCA

A busca pelo Estado de Direito não se dá na 
internalidade do ordenamento, visto que o 
mesmo é fruto da relação entre os homens

Não se mudam as relações concretas entre 
os homens se não mudar o poder

A real luta não é por um Estado de Direito e 
sim pela transformação social que levará ao 
surgimento de um novo Direito

O novo Estado de Direito é o novo Direito e 
este significa reconhecimento em oposição à 
dominação



VEJAMOS...

Dentro dos limites do Estado de 
Direito:

Como se deu o processo histórico 
da Socioeducação?

Como surgiram as demandas dos 
profissionais para a 
Socioeducação?



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

A garantia de direitos dos/as adolescentes em 
atendimento socioeducativo prevista no Estatuto 
da Criança e do Adolescente é regulamentada na 
resolução do CONANDA 119/2006, que cria o 
SINASE – Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo e posteriormente instituído pela 
Lei Federal nº 12.594/2012.

O Plano Nacional de Atendimento 
Socioeducativo, aprovado pelo CONANDA por 
meio da Resolução 160/2013, é composto por 
objetivos e metas decenais a serem realizadas 
de forma Intersetorial.



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Estes marcos legais acompanham as normativas 
que dão materialidade aos direitos das crianças e 
adolescentes no Brasil, a saber: 

Constituição Federal
(1988)

Estatuto da Criança e do 
Adolescente

(1990)

SINASE –
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Estes marcos legais acompanham ainda as 
normativas internacionais:

Regras Mínimas das Nações Unidas para Administração da 
Justiça Juvenil – Regras de Beijing (1985)

Regras Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens 
Privados de Liberdade (1990)

Princípios Orientadores das Nações Unidas para Prevenção da 
Delinquência Juvenil – RIADE (1990).



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

A Constituição Federal de 1988, no parágrafo 
único do Art. 1º, estabelece as formas de 
gestão da República Federativa do Brasil, 
formada pela união dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, diretamente ou por meio 
de representantes eleitos. Os incisos IV e V, 
do paragrafo 3º, do artigo 227, que tratam do 
direito a proteção especial de adolescentes, 
indicam que são direitos desta população:



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

• a garantia de pleno e formal conhecimento da 
atribuição de ato infracional, igualdade na 
relação processual e defesa técnica por 
profissional habilitado, segundo dispuser a 
legislação tutelar específica; 

• e a obediência aos princípios de brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento, 
quando da aplicação de qualquer medida 
privativa da liberdade.



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Em 13 de julho de 1990 foi sancionada a Lei 
Federal nº 8.069 - Estatuto da Criança e 
Adolescente – ECA, que estabelece a doutrina 
da proteção integral. Neste sentido, as 
medidas socioeducativas devem ser 
articuladas com o conjunto das políticas 
setoriais direcionadas aos adolescentes em 
atendimento socioeducativo. O ECA também 
estabelece diretrizes das políticas de 
atendimento, bem como disposições gerais 
para apuração de ato infracional e o 
estabelecimento de medidas socioeducativas, 
descrevendo a forma de aplicação.



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

 Em 1996 o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – CONANDA aprovou as Resoluções nº 
46 e 47 que contém definições específicas sobre 
internação e semiliberdade, respectivamente. A primeira 
definiu que uma unidade de internação não poderá ser 
construída para mais de 40 (quarenta) adolescentes; a 
segunda, regulamenta a execução da medida 
socioeducativa de semiliberdade e definiu que essa 
medida deve ser executada de forma a envolver o/a 
adolescente em atividades educativas, de educação 
profissional e de lazer, durante o período diurno, sob 
acompanhamento e controle de equipe multidisciplinar 
especializada, e encaminhado ao convívio familiar no 
período noturno, sempre que possível.



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Em 14 de Junho de 2004, o Ministério da 
Saúde instituiu a Politica Nacional de 
Atenção Integral à Saúde de 
Adolescentes em Conflito com a lei -
PNAISARI, na qual se encontram as 
diretrizes para a implantação e a 
implementação da atenção à saúde 
prestada a adolescentes privados de 
liberdade, em unidades masculinas e 
femininas.



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Em Novembro de 2005, o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome publica a Política Nacional de 
Assistência Social, insere as medidas 
socioeducativas no escopo de atuação 
da política de assistência no âmbito de 
atuação da Proteção Social Especial de 
Média Complexidade, vinculando-as aos 
princípios, diretrizes e eixos tratados no 
documento.



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Em 2006 o Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CONANDA por 
meio da Resolução nº 119/2006 criou o 
SINASE - Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo, resultado de construção 
coletiva e participativa e que inaugurou e 
normatizou as bases para organização do 
sistema, reafirmando a perspectiva da 
garantia dos direitos dos/as adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa. 



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Constitui-se em um conjunto ordenado de 
princípios, regras e critérios que 
envolvem a execução de medidas 
socioeducativas, incluindo-se nele os 
sistemas estaduais/distrital e municipais, 
bem como todos os planos, políticas e 
programas específicos de atendimento a 
adolescente em cumprimento de medida 
socioeducativa.



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

O documento está organizado em nove 
capítulos (e um anexo). O primeiro capítulo, 
marco situacional, corresponde a uma breve 
análise das realidades sobre a adolescência, 
com foco no adolescente em cumprimento de 
medida socioeducativa no Brasil. Para tanto, 
ancorou-se em dados oficiais publicados e em 
estudos e pesquisas. O segundo capítulo trata 
do conceito e integração das políticas públicas. 
O terceiro trata dos princípios e marco legal do 
SINASE. O quarto contempla a organização do 
Sistema. O quinto capítulo trata da gestão dos 
programas. 



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

O sexto apresenta os parâmetros da gestão 
pedagógica no atendimento socioeducativo. O 
sétimo trata dos parâmetros arquitetônicos 
para os programas socioeducativos; o oitavo, 
da gestão do sistema e financiamento, e o 
último, do monitoramento e avaliação. O anexo 
apresenta o detalhamento técnico das normas, 
definições e etapas para elaboração de projetos 
arquitetônicos e complementares das Unidades 
de atendimento socioeducativo de internação e 
internação provisória.



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Em 11 de Novembro de 2009, o Conselho 
Nacional de Assistência Social publica 
a Resolução nº 109/2009 que trata da 
Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais, apresenta e regulamenta 
o Serviço de Proteção Social a Adolescentes 
em Cumprimento de Medidas Socioeducativas 
de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de 
Serviço à Comunidade (PSC), na qual são 
descritos objetivos, seguranças, aquisições, 
trabalho social e garantias deste serviço.



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Em 18 de janeiro de 2012 foi sancionada a Lei 
Federal nº 12.594 que instituiu o SINASE, e 
unificou os procedimentos de aplicação e 
monitoramento das medidas socioeducativas 
pelo Sistema de Justiça bem como atribui a 
este sistema um novo papel de 
acompanhamento do cumprimento das 
medidas socioeducativas, mediante 
homologação e análise de relatórios do PIA -
Plano de Atendimento Individual; 



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

O SINASE inova também nos mecanismo 
de gestão, ampliando fontes de 
financiamento, explicitando 
competências das esferas de governo, 
criando um sistema de avaliação com o 
intuito de acompanhar e padronizar a 
gestão do atendimento socioeducativo; 



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

e por fim, o SINASE introduz e explicita os 
direitos dos/as adolescentes em cumprimento 
de medida socioeducativa, assegurando 
atendimento individualizado; atenção a saúde; 
inclusão nos sistemas públicos de ensino; 
capacitação para o trabalho, proibindo o 
isolamento e impondo o regramento dos 
regimes disciplinares; valorizando a 
participação da família no processo 
socioeducativo, a convivência familiar e 
comunitária e a inclusão social.



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Em 22 de Agosto de 2013, o Ministério da 
Educação emitiu a Nota Técnica nº 38 /2013 –
CGDH/DPEDHUC/SECADI/MEC - Orientação 
às Secretarias Estaduais de Educação para a 
implementação da Lei nº 12.594, de 18 de 
janeiro de 2012, que institui o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(Sinase). A partir de um diagnóstico escolar, 
em âmbito nacional, o Ministério da Educação 
definiu orientações técnicas aos sistemas de 
ensino para adolescentes em atendimento 
socioeducativo. 



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Dentre outras questões, a nota técnica aborda 
premissas para uma política educacional no 
sistema socioeducativo e parâmetros para 
ações nos sistemas de ensino 
socioeducativos. A SECADI (Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão) estabeleceu um 
interlocutor estadual para a temática, que atua 
nos sistemas de ensino Estaduais, bem como 
a assessoria técnica em âmbito federal.



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Em 19 de novembro de 2013 foi publicada a 
Resolução CONANDA 160/2013, que aprova 
o Plano Nacional de Atendimento 
Socioeducativo que prevê ações articuladas, 
para os próximos 10 (dez) anos, nas áreas de 
educação, saúde, assistência social, cultura, 
educação profissional e esporte para os/as 
adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas, e apresenta as diretrizes e o 
modelo de gestão do atendimento 
socioeducativo.



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

O respectivo plano apresenta 4 (quatro) 
eixos (Gestão do SINASE, Qualificação do 
Atendimento Socioeducativo, Participação 
e Autonomia das/os Adolescentes e 
Sistemas de Justiça e Segurança), 13 
objetivos e 73 metas. Cada meta indica o 
período e os órgãos responsáveis pela 
sua execução. 



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Em 23 de Maio de 2014, o Ministério da Saúde 
publica a PNASAIRI (Normas para a 
Implantação e Implementação da Política de 
Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes 
em Conflito com a Lei, em Regime de 
Internação e Internação Provisória) com 
alterações. 



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Com a publicação da LF 12.594/2012, a 
PNASAIRI sofreu alterações com o 
objetivo de atender ao que está 
estabelecido no Capítulo V, Seção I e 
Seção II da referida lei, culminando na 
publicação das Portarias GM (Gabinete 
do Ministro) nº1.082 e 1.083, ambas de 
23/05/14 e que tem como objetivo levar 
o SUS para as instituições que 
desenvolvem programas de 
atendimento socioeducativos; ...



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

... o que favorece o fortalecimento 
de redes sociais de apoio, assim 
como, uma maior atuação das 
secretarias estaduais e municipais 
de saúde no aporte às 
necessidades de atendimento e 
manutenção dos serviços 
existentes nas unidades 
socioeducativas.



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 
NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Em 05 de Junho de 2014, o Conselho Nacional de 
Assistência Social publica a Resolução do CNAS 
nº 18/2014. Se refere a qualificação e expansão do 
Serviço de MSE em Meio Aberto, com destaque 
para: (I) o modelo de cofinanciamento; (II) a 
complementaridade entre os serviços 
socioassistenciais e o serviço de MSE em Meio 
Aberto, (III) a obrigatoriedade de garantia da 
diretriz da territorialização e de descentralização 
do atendimento por CREAS e (IV) orientações 
sobre o papel da vigilância socioassistencial e os 
sistemas de registro, monitoramento e avaliação.



CONSIDERAÇÕES ATÉ AQUI...

A noção de socioeducação surgiu no 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente quando da 
implementação das medidas 
socioeducativas, representando 
importante conquista na atenção e 
intervenção com adolescentes 
autores de atos infracionais. 



CONSIDERAÇÕES ATÉ AQUI...

Contudo, apesar de representar 
um avanço, o estatuto pouco 
esclareceu sobre a concepção de 
socioeducação que pudesse 
subsidiar intervenções 
efetivamente promotoras do 
desenvolvimento dos adolescentes 
em cumprimento de medidas 
socioeducativas. 



CONSIDERAÇÕES ATÉ AQUI...

Buscando superar a fragilidade e 
imprecisão do que se entende por 
socioeducação, iniciamos as 
reflexões em torno dos elementos 
conceituais e teóricos relativos à 
socioeducação e às práticas 
socioeducativas, almejando 
contribuir para conferir maior 
clareza e intencionalidade às 
práticas profissionais no trabalho 
diário/cotidiano com adolescentes 
em medida socioeducativa. 



CONSIDERAÇÕES ATÉ AQUI...

Partindo da concepção de educação 
social, a socioeducação é um 
conjunto articulado de programas, 
serviços e ações desenvolvidos a 
partir da articulação entre práticas 
educativas, demandas sociais e 
direitos humanos com o objetivo de 
mobilizar nos jovens novos 
posicionamentos sem, contudo, 
romper com as regras éticas e 
sociais vigentes. 





O QUE É MEDIDA

SOCIOEDUCATIVA?

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE ATO

INFRACIONAL E INDISCIPLINA?



QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS

DOS ADOLESCENTES EM

CUMPRIMENTO DE MEDIDA

SOCIOEDUCATIVA? 

QUAIS AS POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS

PARA REDUÇÃO DA REINCIDÊNCIA

DO ATO INFRACIONAL?



ATO DE INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL

Octacílio Sacerdote Filho
Promotor de Justiça no Paraná.

Dificuldades, principalmente por parte 
dos professores e membros dos 
Conselhos Tutelares, para distinguir 
um ato de indisciplina de um ato 
infracional.



ATO DE INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL

Critérios para facilitar a distinção:
Ato de indisciplina é aquele 

comportamento que, embora não 
constitua crime ou contravenção 
penal, compromete a convivência 
democrática e ordeira no ambiente 
escolar. 

Deve estar previsto no regimento 
interno da Escola. 



ATO DE INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL

Ato infracional é todo aquele que se 
caracteriza por uma conduta prevista 
como crime ou contravenção penal, 
dentro do ordenamento jurídico penal 
pátrio.

Todo ato praticado por um aluno dentro 
das dependências de um estabelecimento 
de ensino será considerado como um ato 
de indisciplina, se não houver no 
ordenamento jurídico descrição de tal 
ato como um ilícito penal. 



ATO DE INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL

O fato de um aluno não se 
comportar convenientemente 
dentro de uma sala de aula, 
perturbando o bom andamento do 
aprendizado, caracteriza um ato de 
indisciplina. 

O desrespeito para com o professor 
e os colegas, também é classificado 
como ato de indisciplina. 



ATO DE INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL

Mas, se o ato praticado pelo aluno, 
dentro dos limites do estabelecimento 
da escola tiver repercussão no campo 
penal, terá ele, então cometido um ato 
infracional, o qual só poderá ser 
solucionado pelo conselho tutelar 
(caso o infrator tenha menos de doze 
anos de idade) ou pela Justiça da 
Infância e da Juventude (caso o 
infrator tenha mais de doze anos e 
menos de 18 anos de idade). 



ATO DE INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL

Se o infrator tiver mais de dezoito 
anos de idade a competência para 
analisar o caso será da Justiça 
Comum.

O professor, o diretor da escola e o 
colegiado não possuem competência 
para aplicar medidas socioeducativas 
ou medidas socioeducativas ou 
medidas de proteção às crianças e 
adolescentes que cometem ato 
infracional.



ATO DE INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL

Já com relação aos atos de indisciplina 
estes devem ser solucionados dentro do 
âmbito da própria entidade educacional, 
obedecendo-se as normas prescritas no 
regimento interno. Possuem competência 
e autoridade para aplicar as punições os 
professores e o diretor do 
estabelecimento de ensino, nos casos 
menos gravosos e, o colegiado (Conselho 
Escolar ou Conselho Disciplinar), nos 
casos mais graves.



ATO DE INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL

As punições para os atos de 
indisciplina consistem em: 

a) advertência verbal; 
b) advertência escrita com 

comunicação aos pais; 
c) suspensão da frequência das 

atividades normais da classe; 
d) transferência de turma; 
e) transferência de turno.



ATO DE INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL

Advertência verbal - é a 
admoestação verbal feita pelo 
professor ou pelo diretor do 
estabelecimento de ensino, no caso 
de o educando cometer uma 
infração de menor gravidade. 
Referida admoestação deve ser feita 
de forma a não colocar o aluno em 
situação constrangedora ou 
vexatória.



ATO DE INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL

Se o aplicador da punição exagerar na 
sua aplicação, ridicularizando o 
educando, estará ele sujeito às penas do 
art. 232, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, o qual prescreve que é 
crime: “Submeter criança ou adolescente 
sob sua autoridade, guarda ou vigilância 
a vexame ou a constrangimento:

Pena - detenção de seis meses a dois 
anos”.



ATO DE INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL

Advertência por escrito - é a admoestação 
escrita feita pelo diretor do estabelecimento 
de ensino ao educando reincidente, com 
comunicação aos pais ou responsável, os 
quais devem assinar termo de compromisso 
de colaboração para a melhoria da conduta 
do educando.

As penalidades impostas pelo professor ou 
pelo diretor do estabelecimento de ensino, 
podem ser revistas, a pedido do interessado, 
pelo órgão colegiado, o qual deve existir em 
todas as entidades de ensino.



ATO DE INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL

Suspensão da frequência das 
atividades da classe - só pode ser 
aplicada pelo colegiado e é 
direcionada para os casos mais 
graves ou de multirreincidência. 

A suspensão deve ter prazo 
determinado e não pode ser 
aplicada em período de provas.



ATO DE INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL

Como o aluno tem direito à educação, conforme 
disposição do art. 205, da Constituição Federal 
(“A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, ser á promovida e 
incentivada com a  colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho”) e do art. 53, da 
Lei n. 8.069/90 (“A criança e o adolescente têm 
direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 
exercício da cidadania e qualificação para o 
trabalho...”), não pode ele sofrer prejuízo em 
seu aprendizado escolar.



ATO DE INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL

A Medida de suspensão não 
significa que o aluno está proibido 
de comparecer à escola, pois é 
direito seu receber o conteúdo 
programático que o professor está 
ministrando aos demais alunos 
dentro da sala de aula. 



ATO DE INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL

Tal punição consiste na proibição do 
educando de assistir as aulas junto com 
seus colegas por um determina do tempo, 
mas durante este tempo, deve ser colocado 
em um local adequado dentro da escola, 
como por exemplo na biblioteca, sala do 
diretor ou sala dos professores, onde este 
aluno deverá desenvolver atividades 
semelhantes às desenvolvidas na sala de 
aula, através de pesquisas e redações, 
competindo ao professor avaliar o aluno, a 
fim de aferir seu rendimento escolar.



ATO DE INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL

A suspensão, em última análise, implica 
apenas no fato de que o aluno não pode 
assistir às aulas juntamente com os seus 
companheiros, mas tal fato, como vimos, 
não o autoriza a ficar em casa durante o 
período da punição, o que seria um 
prêmio ao aluno indisciplinado como 
castigo, terá ele que estudar em um local 
separado dos demais, além de se sujeitar 
a avaliações, entendo que diárias, para 
verificação do aprendizado.



ATO DE INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL

Mudança de turma – referida punição só 
pode ser aplicada pelo colegiado ao 
educando multirreincidente e, consiste, 
na transferência do aluno de uma turma 
para outra, no mesmo turno.

A mudança de turma visa afastar o aluno 
indisciplinado de seus colegas de turma, 
buscando com isto a sua recuperação, 
pois em uma turma nova, não haverá as 
amizades enraizadas que existiam na 
turma de origem.



ATO DE INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL

Mudança de turno - só pode ser aplicada 
pelo colegiado e é a penalidade mais gravosa 
que pode ser aplicada a um aluno 
indisciplinado. Referida medida não pode 
causar prejuízo quanto ao trabalho do 
adolescente.

Portanto, para a sua aplicação, deve-se 
verificar se o aluno não sofrerá nenhum tipo 
de prejuízo.

A mudança de turno consiste no fato de se 
mudar um aluno multirreincidente de um 
turno para outro, como por exemplo, do 
turno da manhã para o turno da tarde.



ATO DE INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL

Não há como, na atualidade, o colegiado 
de uma instituição de ensino aplicar as 
penalidades de transferência 
compulsória e de expulsão, pois tais 
medidas ferem o princípio constitucional 
que assegura a todas as crianças e 
adolescentes o direito à educação, direito 
este que deve ser respeitado e cumprido, 
pois é através da educação que 
construiremos uma sociedade mais justa 
e digna.



ATO DE INDISCIPLINA E ATO INFRACIONAL

Um aluno só poderá ser transferido 
de uma escola para outra se houver 
a concordância dos pais ou do 
responsável. Do contrário tal 
transferência não poderá se 
efetivar, sob pena de os 
ordenadores da mesma serem 
responsabilizados na forma da lei.



CARACTERÍSTICAS DA 
ADOLESCÊNCIA

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei 
Federal no 8.069/90, explicita a noção de proteção 

integral que fundamenta as ações direcionadas para 
todas as crianças (pessoas com até 12 anos de idade 
incompletos) e adolescentes (pessoas entre 12 e 18 

anos de idade), afirmando que estes gozam de 
todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, devendo ser asseguradas todas as 
oportunidades e direitos que lhes facultem um 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social, em condições de liberdade e dignidade (Art

3).



O ECA inaugura uma legislação que considera a 
adolescência uma etapa peculiar da vida e, o 

adolescente, um sujeito em desenvolvimento. 
Portanto, propõe, quando da prática do ato 

infracional, uma medida que compõe o 
aspecto coercitivo (a responsabilização do 

adolescente) e o aspecto educacional, 
buscando privilegiar o último.

CARACTERÍSTICAS DA 
ADOLESCÊNCIA



Cada contexto sociocultural tem uma 
pauta de expectativas e 
representações sobre os 
adolescentes e a adolescência, 
que determina, implícita ou 
explicitamente, papéis sociais e 
comportamentos, apoiando-se em 
aspectos fisiológicos, sexuais, 
afetivos, sociais, políticos e 
institucionais.

CARACTERÍSTICAS DA 
ADOLESCÊNCIA



As relações entre a sociedade, no sentido 
amplo, e o adolescente podem ser 
contraditórias, pois, raramente, 
estabelecemos com eles relações 
horizontais, pautadas na ética e na 
solidariedade. Como efeito, seus 
comportamentos evidenciam uma 
relação de mão dupla, que, às vezes, 
reflete e em outras desafia o lugar social 
que lhes é imposto pelo mundo adulto.

CARACTERÍSTICAS DA 
ADOLESCÊNCIA



Há vezes em que programas sociais 
orientados para a adolescência são 
criados nos quais o adolescente 
raramente é ouvido. A sociedade 
atribui uma "infantilidade social" ao 
adolescente que os impede de 
participar quando se trata de definir 
ações sociais e políticas que lhes 
dizem respeito.

CARACTERÍSTICAS DA 
ADOLESCÊNCIA



Muitas ações e programas 
desprezam a multiplicidade de 
formas assumidas pelas identidades 
juvenis. Quando são abordadas as 
características culturais de uma 
sociedade, raramente são incluídos 
os produtos da cultura juvenil de 
uma geração.

CARACTERÍSTICAS DA 
ADOLESCÊNCIA



As contradições que cercam o lugar 
da juventude em nossa sociedade são 
reveladoras de um processo político, 
do qual necessitamos ter consciência: 
a negação ou invisibilização do 
lugar social do adolescente e do 
jovem.

CARACTERÍSTICAS DA 
ADOLESCÊNCIA



Em alguma medida, podemos 
considerar a estética dos agrupamentos 
de adolescentes e jovens (colorida, com 
ornamentos e penteados exóticos), e os 
comportamentos de risco (envolvendo 
drogas, esportes radicais e outras 
atividades) como formas excêntricas ou 
extremas de expressar sua condição 
social e subjetiva, muitas vezes apagada 
pelo mundo adulto.

CARACTERÍSTICAS DA 
ADOLESCÊNCIA



“é dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar, com absoluta prioridade, 
à criança e ao adolescente o direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão”. (ECA, 
1990).

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS



Segundo o SINASE, as ações socioeducativas 
devem exercer influência sobre a vida do 

adolescente, contribuindo para a construção 
de sua identidade e favorecendo a elaboração 

de um projeto de vida. Para tal tarefa, é 
preciso estar atento ao conjunto de ações nas 
áreas de educação, saúde, assistência social, 

cultura, capacitação para o trabalho e esporte 
em conformidade com o ECA. 

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS



As medidas socioeducativas aplicadas 
são:

1. Advertência;
2. Obrigação de reparar o dano;
3. Prestação de serviços à comunidade;
4. Liberdade Assistida;
5. Inserção em regime de semi-liberdade;
6. Internação em estabelecimento 

educacional (privação de liberdade)

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS



A medida socioeducativa - É uma medida
jurídica que, na legislação brasileira, se
atribui aos adolescentes autores de ato
infracional.

A medida sócioeducativa é aplicada pela
autoridade judiciária como sanção e
oportunidade de ressocialização.

Possui uma dimensão coercitiva, pois o
adolescente é obrigado a cumpri-la como
sanção da sociedade, e outra educativa, pois
seu objetivo não se reduz a punir o
adolescente, mas a prepará-lo para o
convívio social.

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS



I - advertência

Consistirá em admoestação oral durante entrevista com
juiz da Vara da Infância e Juventude, aplicável às
infrações de menos importância com o fito de alertar os
pais para as atitudes do adolescente.

II – obrigação de reparar o dano

Será cabível nas lesões patrimoniais com o fito de
despertar o senso de responsabilidade do adolescente
acerca do bem alheio.

III – prestação de serviços à comunidade

Consiste em uma forma de punição útil à sociedade, onde
o infrator não é subtraído ao convívio social,
desenvolvendo tarefas proveitosas a seu aprendizado e a
necessidade social.

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS



IV – liberdade assistida

Será cabível quando se entender a desnecessariedade da
internação de um lado e uma maior necessidade de fiscalização e
acompanhamento de outro. O adolescente não é privado do
convívio familiar, sofrendo apenas restrições a sua liberdade e
direitos.

V – inserção em regime de semiliberdade

Pode ser determinado desde o início ou consistir em transição
para o semi-aberto, em qualquer das duas hipóteses a medida
deverá ser acompanhada de escolarização e profissionalização.

VI – internação em estabelecimento educacional

A medida de internação, não comporta prazo determinado uma vez
que a reprimenda adquire o caráter de tratamento regenerador do
adolescente.

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS



VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a
autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as
seguintes medidas:

I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de
responsabilidade;

II – orientação, apoio e acompanhamento temporários;

III – matricula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial
de ensino fundamental;

IV – inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à
família, à criança e ao adolescente;

V – requisição de tratamento médico, psicológico ou
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;

MEDIDAS DE PROTEÇÃO



VI – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
VII – abrigo em entidade;
VIII – colocação em família substituta.

Parágrafo Único. O abrigo é medida provisória e excepcional,
utilizável como forma de transição para a colocação em família
substituta, não implicando privação de liberdade.

As medidas específicas de proteção são preconizadas para a
criança e o adolescente cujos direitos reconhecidos pela lei forem
ameaçados ou violados:
I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado

II – falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável
III – em razão de sua conduta (art. 98 do ECA).

MEDIDAS DE PROTEÇÃO



“Percebi que as grades não são a prisão

A rua não é a liberdade,

Pois existem pessoas presas nas ruas,

E pessoas livres nas cadeias.

As grades podem aprisionar o meu corpo.

Mas, jamais prenderá meus pensamentos,

POIS, SE TODOS DEREM AS MÃOS,

QUEM SACARÁ AS ARMAS?”

(H.S.P.S. - 17 anos)



“Um profissional incapacitado e 
descrente com sua própria função 
social, não conseguirá validar e 

legitimar o propósito da aplicação de 
uma medida socioeducativa, qual seja 

a garantia de um desenvolvimento, 
psíquico e moral, de nossas crianças e 

adolescentes” 

(Thadeu Mariano Menezes de Abreu)



QUAL O PAPEL, AS

ESPECIFICIDADES E

POSSIBILIDADES DE ATENDIMENTO

DE CADA PROFISSIONAL NA

SOCIOEDUCAÇÃO (EDUCADORES, 
PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, 
PEDAGOGO, ADVOGADO...)?



QUAL O PAPEL DO JUDICIÁRIO NA

SOCIOEDUCAÇÃO: COMPETÊNCIAS

E RESPONSABILIDADES? 
(MINISTÉRIO PÚBLICO; VARA DA

INFÂNCIA E JUVENTUDE E

DEFENSORIA PÚBLICA).



FASES DO PROCESSO 
SOCIOEDUCATIVO

REFLEXÕES SOBRE O 
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E 

AS ATRIBUIÇÕES DOS 
PROFISSIONAIS



O ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 
CONSISTE EM:

 1ª fase - Inicial de Atendimento: Período de 
acolhimento, de estabelecimento de 
vínculos entre a equipe técnica e o 
socioeducando. Coleta de informações sobre 
a história de vida do adolescente, através 
de visita domiciliar e entrevista com a 
família. 



 2ª fase - Intermediária: Estudo de 
Caso/Diagnóstico Polidimensional e 
Elaboração do Plano Individual de 
Atendimento (PIA).



 3ª fase - Conclusiva:  Período em que 
o adolescente apresenta clareza e 
consciência das metas conquistadas 
em seu processo socioeducativo. 
Preparação do desligamento.



PNAS : TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO

acolhida; 
escuta; 
estudo social; 
diagnóstico socioeconômico;
 referência e contrarreferência; 
 trabalho interdisciplinar; 
articulação interinstitucional com os 

demais órgãos do sistema de garantia de 
direitos; 



PNAS : TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO

produção de orientações técnicas e 
materiais informativos;

monitoramento e avaliação do serviço; 
proteção social proativa; 
orientação e encaminhamentos para a 

rede de serviços locais; 



 construção de plano individual e familiar de 
atendimento, considerando as especificidades da 
adolescência; 

orientação sociofamiliar; 
acesso a documentação pessoal; 
 informação, comunicação e defesa de direitos; 
articulação da rede de serviços 

socioassistenciais;

PNAS : TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO



articulação com os serviços de políticas públicas 
setoriais; 

estímulo ao convívio familiar, grupal e social; 
mobilização para o exercício da cidadania; 
desenvolvimento de projetos sociais; 
elaboração de relatórios e/ou prontuários.

PNAS : TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO



COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS GERAIS

Compete à equipe técnica (Assistente 
Social, Psicólogo, Pedagogo e Advogado) 
do Programa de Liberdade Assistida e 
Prestação de Serviço à Comunidade: 

Elaborar o Plano Individual de 
Atendimento – PIA com os 
socioeducandos e suas famílias;



COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS GERAIS

Elaborar relatórios e encaminhá-los para o 
poder judiciário sobre o acompanhamento 
efetuado com o socioeducando;

Assessorar, quando necessário, os 
orientadores sociais no acompanhamento 
aos adolescentes; 

Promover e participar, em caráter 
interdisciplinar, de encontros com os 
orientadores sociais e famílias; 

Participar das reuniões da equipe técnica.



COORDENADOR (A):
Facilitar os processos de trabalho; 
viabilizar as condições técnico-

operacionais necessárias à prestação dos 
serviços;

coordenar as ações do CREAS e, 
especificamente, do programa de 
atendimento aos adolescentes em conflito 
com a lei e suas famílias – PSC e LA;

realizar reunião periódica com a equipe 
técnica para discussão e análise dos 
casos; 



COORDENADOR (A):
articular o Sistema de Garantia de 

Direitos e demais instituições da rede 
socioassistencial; 

participar de comissões, fóruns, comitês 
locais de defesa e promoção dos direitos 
das crianças e adolescentes; 

definir junto à equipe técnica os meios e 
ferramentas teórico-metodológicas que 
nortearão o atendimento direto aos 
adolescentes em conflito com a lei



ASSISTENTE SOCIAL:
Realizar visita domiciliar ao socioeducando e sua 

família; 
 realizar atendimento social individual e grupal com os 

adolescentes e suas famílias; 
 realizar encaminhamentos para a rede 

socioassistencial; 
 elaborar relatórios, estudos de caso e parecer social 

acerca da situação sócio-familiar dos adolescentes em 
cumprimento de medida e encaminhá-los para os 
órgãos do SGD no intuito de inseri-los em políticas 
públicas e serviços sociais; 

mobilizar e sensibilizar a comunidade e instituições 
públicas e privadas, através de seminários e 
palestras, acerca das medidas socioeducativas.



PSICÓLOGO (A):

Realizar atendimento psicológico individual com 
os socioeducandos e suas famílias; 

 realizar atividade de grupo com as famílias dos 
socioeducandos; 

desenvolver atividades que despertem no 
adolescente a capacidade de reflexão sobre sua 
história de vida; 

auxiliar o socioeducando na reconstrução do seu 
projeto de vida;

encaminhar para atendimento psiquiátrico 
quando necessário.



PEDAGOGO (A): 
Realizar atendimento individual com o 

socioeducando e familiares; 
encaminhar e acompanhar o desempenho escolar 

do adolescente através de visita à escola e 
quando necessário, participar de reuniões 
escolares com o familiar ou responsável 
promovendo a relação família x escola; 

encaminhar o adolescente para cursos de 
capacitação profissional, buscando sua inclusão 
no mercado de trabalho; 



PEDAGOGO (A): 
engajar os adolescentes em atividades esportivas 

e de lazer; 
promover, através do atendimento individual, 

oficinas de alfabetização aos adolescentes que 
necessitam ser alfabetizados; 

promover oficinas de leitura e escrita para 
aperfeiçoamento e incentivo à sua formação 
educacional



ADVOGADO (A): 
Realizar assessoria jurídica tanto à equipe 

multiprofissional, quanto aos adolescentes e 
famílias; 

 realizar atendimento jurídico com os 
adolescentes e famílias; 

orientar adolescentes e famílias quanto aos 
conteúdos de ordem jurídica; 

promover grupos de estudos relativos aos 
conteúdos de ordem jurídica junto à equipe 
técnica;



ADVOGADO (A): 

acompanhar o andamento do processo do 
adolescente junto ao juizado;

acompanhar as audiências de admissão;
promover  o intercâmbio da equipe técnica 

com o judiciário. 



EDUCADOR (A) SOCIAL: 
Dentro do CREAS, a função do educador 

social é dentro das ações executadas pela 
equipe técnica, isso inclui adolescentes em 
medida socioeducativa e família. 

Os educadores sociais do CREAS poderão 
exercer a função de orientadores sociais, 
atuando como articuladores comunitários e 
acionando os serviços socioassistenciais 
quando necessário, além de acompanhar os 
adolescentes em PSC nas atividades nas 
instituições.



ORIENTADOR (A) SOCIAL: 
 Realizar o processo de escuta do adolescente e sua 

família; 
 realizar acompanhamento domiciliar; 
 auxiliar o adolescente e sua família no cumprimento dos 

encaminhamentos impetrados pela equipe técnica; 
 elaborar relatório circunstancial acerca do 

acompanhamento realizado com o adolescente; 
 reunir-se periodicamente com a equipe técnica para 

análise e discussão dos casos.
 OBS: O orientador social passa por capacitações e 

supervisões contínuas com a equipe técnica que 
operacionaliza a medida socioeducativa, seu papel 
é colaborar para a reconstrução do projeto de 
vida dos adolescentes. 



CONSIDERAÇÕES ATÉ AQUI...

Além do processo judicial, a medida 
socioeducativa contempla ações 
articuladas e em rede que por meio de 
ações pedagógicas e intencionais têm o 
potencial de oportunizar a ressignificação 
das trajetórias infratoras e a construção 
de novos projetos de vida. 



CONSIDERAÇÕES ATÉ AQUI...

Aos gestores e profissionais responsáveis 
pela execução do atendimento 
socioeducativo compete problematizar os 
significados cristalizados e reducionistas, 
de maneira a considerar o cometimento de 
atos infracionais como fenômeno complexo 
e multideterminado sobre o quais ações 
socioeducativas de cunho crítico e 
emancipatório podem gerar rupturas 
transformadoras.



O terceiro paradigma ou paradigma da 
ambiguidade foi a expressão que eu criei para 
designar a posição das pessoas que, 
decepcionadas pelo fato de o Estatuto não ter 
transfigurado de um dia para outro a realidade 
da população infanto-juvenil brasileira, caem 
na frustração e, diante de seus detratores, em 
vez de defendê-lo, começam a cair no velho 
ardil da adaptação da lei à realidade, passando 
a interpretá-la de uma forma que eu chamaria 
não de neoliberal, como é moda nomear a tudo 
e a todos nestes tempos de grandes mudanças 
e de grandes perplexidades, mas de neocínica.

ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA - 2004



Chamo essa tendência de neocínica porque 
seus defensores se dizem favoráveis ao 
Estatuto e à Convenção Internacional dos 
Direitos da Criança, no discurso. Mas, no 
andamento efetivo dos acontecimentos, 
abrem as portas ao retorno das práticas e 
mentalidades características da doutrina da 
situação irregular. São posições do tipo 
“2+2=4, mas...”

ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA - 2004



Os defensores do paradigma da ambiguidade 
são contra o trabalho infantil, mas 
compreendem que as famílias precisam do 
trabalho da criança e, por isso, em nome do 
realismo, propõem a sua “humanização”, isto 
é, a eliminação apenas das formas de 
exploração da mão-de-obra da criança 
consideradas intoleráveis.

ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA - 2004



Em relação às crianças e adolescentes que 
fazem das ruas seu espaço de luta pela vida e 
até mesmo de moradia, os defensores do 
paradigma da ambiguidade continuam a 
defender um trabalho desenvolvido de costas 
para a escola e olhando a família pelo 
retrovisor, em nome de uma proteção 
pretensamente baseada no Estatuto e na 
Convenção.

ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA - 2004



Outra prática comum dos defensores do 
terceiro paradigma é, em nome da salvação 
moral e social das crianças pobres, promover 
o fomento das medidas de guarda, tutela e 
adoção (família substituta), como resposta 
social à situação das crianças em situação de 
risco, sem perceber que, antes de fazer isso, é 
preciso esgotar todas as alternativas na área 
da orientação e do apoio sociofamiliar.

ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA - 2004



O fomento a programas alternativos, e não a 
programas complementares à escola, é outra 
prática comum entre os defensores do não-
proclamado paradigma da ambiguidade. 
Para eles, diante das dificuldades de a escola 
trabalhar com as crianças e adolescentes em 
situação de risco pessoal e social, não se deve 
persistir na luta pela melhoria da escola e, 
sim, criar escolas especiais ou alternativas à 
escola para esses meninos e meninas.

ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA - 2004



Diante das dificuldades políticas e técnicas 
dos conselhos de direitos e dos conselhos 
tutelares, os defensores do paradigma da 
ambiguidade apressam-se em decretar-lhes 
a falência e a inutilidade, ignorando os vícios 
de nossas culturas política (clientelismo e 
fisiologia), administrativa (burocracia e 
corporativismo), técnica (autossuficiência e 
formalismo) e cidadã (passividade e 
conformismo), que impedem que essas leis, 
efetivamente, saiam do papel.

ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA - 2004



No que se refere ao adolescente autor de 
ato infracional, o paradigma da 
ambiguidade repugna a ideia da sua 
responsabilização penal e, com isso, acaba 
respaldando a visão dos defensores do 
velho paradigma de que o menor não pode 
ser julgado e de que as medidas 
socioeducativas não constituem uma forma 
de resposta social pedagogicamente 
punitiva de um delito juvenil.

ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA - 2004



Esse tipo de interpretação leva à confusão, 
no senso comum, entre imputabilidade 
penal e impunidade, fazendo com que o 
Estatuto seja visto como uma lei 
facilitadora e promotora do cometimento de 
delitos por parte dos adolescentes.

ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA - 2004



Como se vê, tendo como “aliados” os 
defensores do paradigma da ambigüidade, o 
Estatuto praticamente não precisa ter 
inimigos. Infelizmente, os ambíguos não 
proclamam essa condição. Essa postura 
facilita o seu trabalho e dificulta aos 
defensores da Doutrina da Proteção 
Integral identificá-los e combatê-los, pois, 
teoricamente, eles se julgam amigos e até 
mesmo defensores do ECA.

ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA - 2004



Essas pessoas costumam considerar a 
questão das garantias processuais e da 
ênfase nas políticas públicas um 
jurisdicismo desprovido de eficácia real. Tal 
convicção leva-as a assumir uma postura 
pragmático-utilitária diante do novo direito, 
ao ignorar o vínculo entre a condição 
jurídica e a condição material da criança e 
do adolescente.

ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA - 2004



Enquanto os que defendemos o Estatuto 
empenhamo-nos no combate aos 
defensores da Doutrina da Situação 
Irregular, como que introduzidos por um 
Cavalo de Tróia, os defensores do 
terceiro paradigma desembarcam no 
interior de nossas muralhas, falando em 
nome do Estatuto e agindo contra ele, na 
prática.

ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA - 2004



O que há de verdadeiramente 
permanente é a mudança...

OBRIGADA!

Elmides Maria Araldi
Whatsapp:

(44) 9916-4624
(44) 8446-5251

Facebook: Elmides
Maria Araldi


