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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: 

http://www.google.com/url?q=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEiXWLXV28WHVojOxEyEs_0Kx5ZQ


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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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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. 

http://ens.sinase.sdh.gov.br/images/conteudo/Resoluca%CC%83o 1-99.pdf
http://ens.sinase.sdh.gov.br/images/conteudo/Resoluca%CC%83o 1-99.pdf


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. 

http://www.google.com/url?q=http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1083_23_05_2014.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHOKazAxEAOaZM8NXm-FThtFuokMQ
http://www.google.com/url?q=http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1083_23_05_2014.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHOKazAxEAOaZM8NXm-FThtFuokMQ
http://www.google.com/url?q=http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1083_23_05_2014.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHOKazAxEAOaZM8NXm-FThtFuokMQ
http://www.google.com/url?q=http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1083_23_05_2014.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHOKazAxEAOaZM8NXm-FThtFuokMQ


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. 

http://www.google.com/url?q=http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/arquivo/Politica Nacional de Assistencia Social 2013 PNAS 2004 e 2013 NOBSUAS-sem marca.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFQLh7S-ltz3rUR9_qZtu6zf_OY2Q
http://www.google.com/url?q=http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/arquivo/Politica Nacional de Assistencia Social 2013 PNAS 2004 e 2013 NOBSUAS-sem marca.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFQLh7S-ltz3rUR9_qZtu6zf_OY2Q


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.  

http://www.google.com/url?q=http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/pdf/SinaseResoluoConanda.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGS0zEc7y_347uUW0yYiEZPyPV4VQ


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.  



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 

NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

• 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.  

• O sexto apresenta os parâmetros da gestão 

pedagógica no atendimento socioeducativo.  

• O sétimo trata dos parâmetros arquitetônicos para os 

programas socioeducativos. 



PROCESSO HISTÓRICO: MARCOS LEGAIS DO SISTEMA 

NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

• 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. 

http://www.google.com/url?q=http://www.mds.gov.br/cnas/legislacao/resolucoes/arquivos-2009/cnas-2009-109-11-11-2009.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEcHs3K59PLR_nsITcETOY_kaqoEg


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;  

http://www.google.com/url?q=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzgvUy9RGpbrMQPeZlc-hQyFoWfQ
http://www.google.com/url?q=http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12594.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzgvUy9RGpbrMQPeZlc-hQyFoWfQ


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.  

http://ens.sinase.sdh.gov.br/images/conteudo/nota te%CC%81cnica 38 _ sinase.pdf
http://ens.sinase.sdh.gov.br/images/conteudo/nota te%CC%81cnica 38 _ sinase.pdf
http://ens.sinase.sdh.gov.br/images/conteudo/nota te%CC%81cnica 38 _ sinase.pdf
http://ens.sinase.sdh.gov.br/images/conteudo/nota te%CC%81cnica 38 _ sinase.pdf


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,  

considerando-se o direito de receber um 

ensino adaptado as suas idades e 

capacidades e destinado a prepará-lo 

para sua reintegração na sociedade. 



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. 

http://www.google.com/url?q=http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/pdf/plano-nacional-de-atendimento-socioeducativo-diretrizes-e-eixos-operativos-para-o-sinase&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHalH03TquKILaRh6aPUP-mmLdSNA
http://www.google.com/url?q=http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/pdf/plano-nacional-de-atendimento-socioeducativo-diretrizes-e-eixos-operativos-para-o-sinase&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHalH03TquKILaRh6aPUP-mmLdSNA


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, além de 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; ... 

http://www.google.com/url?q=http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1083_23_05_2014.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHOKazAxEAOaZM8NXm-FThtFuokMQ
http://www.google.com/url?q=http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1083_23_05_2014.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHOKazAxEAOaZM8NXm-FThtFuokMQ


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. 

http://www.google.com/url?q=http://www.mds.gov.br/cnas/legislacao/resolucoes/arquivos-2014/resolucoes-cnas-2014/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhxJUEDQDQVXerOaA7DVcqE0QgNg
http://www.google.com/url?q=http://www.mds.gov.br/cnas/legislacao/resolucoes/arquivos-2014/resolucoes-cnas-2014/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhxJUEDQDQVXerOaA7DVcqE0QgNg


OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE NO 

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

• Em qualquer área que atuamos, relacionada direta ou indiretamente à 
socioeducação, o objetivo primeiro é contribuir para que sejam assegurados 
aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, com absoluta 
prioridade, os direitos previstos no art. 227 da Constituição Federal de 1988. 

• Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 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. 



CONSIDERAÇÕES ... 

• 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 ... 

• 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... 

• 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... 

• 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 

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? 

• Assim, nos dias atuais, são grandes os desafios a serem enfrentados por 
pais, educadores e profissionais que atuam em distintos contextos 
institucionais, realizando intervenções (psicopedagógicas, assistenciais, 
terapêuticas, profissionalizantes, ou outras) com crianças e, 
particularmente, com adolescentes. O Paradigma da Proteção Integral 
nos incita a conciliar uma abordagem ética, que respeite os direitos 
fundamentais de crianças e adolescentes, suas condições peculiares de 
desenvolvimento e sua inserção comunitária, e a fase específica do 
desenvolvimento psicossocial em que se encontram.  



O QUE É SOCIEDUCAÇÃO? 

• Devemos compreender que, se é verdade que as características e 
comportamentos de crianças e adolescentes concretos espelham o 
contexto no qual se desenvolvem (seja os que são caracterizados por 
pobreza, privação e exclusão, ou pela plena satisfação de suas 
necessidades), os mesmos não representam um mero reflexo dele. 
Constituem-se sujeitos ativos, capazes de participar da construção 
sócio-política e cultural de sua comunidade, contribuindo para a 
transformação da própria realidade da qual fazem parte. 



INTERSETORIALIDADE E SOCIOEDUCAÇÃO 

• Primeiro, é importante entendermos que a intersetorialidade é um 

termo complexo, dotado de diversos significados e de 

possibilidades para aplicação prática e que, atualmente, vem 

despertando crescente interesse intelectual e político. 

• Também porque é um tema que se encontra na pauta e na ação 

cotidiana dos que trabalham na socioeducação. Um simples 

exemplo nos desperta para o tema: no espaço físico de uma Unidade 

de Internação se encontram diversas políticas em atuação para 

atender o(a) adolescente: socioeducação, educação, saúde e outras, 

acontecendo concomitantemente com o funcionamento da Unidade 

de Internação, da Escola, do Espaço de atendimento em saúde, 

dentre outros. 



INTERSETORIALIDADE E SOCIOEDUCAÇÃO 

• Entretanto, a intersetorialidade vai muito além de acontecer somente 

na gestão interna de uma Unidade de Internação, ela precisa 

expandir-se para diferentes espaços e níveis, como também entre os 

níveis federal, estadual e municipal e, ainda, integrar as 

organizações governamentais, não governamentais e informais, 

profissionais, serviços, comunidades, programas sociais, setores 

privados e redes setoriais, que se organizam para atender 

necessidades daqueles que se encontram em situação de maior 

vulnerabilidade social (Bourguignon, 2001). No nosso caso, a 

atenção está voltada para o(a) adolescente em cumprimento de 

medida socioeducativa. 



INTERSETORIALIDADE E SOCIOEDUCAÇÃO 

• Sabemos o quanto esse trabalho intersetorial é importante para 

provocar mudanças na realidade dos e das adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa, com os/as quais 

trabalhamos. Eles(as) “têm sido submetidos a situações de 

vulnerabilidade, o que demanda o desenvolvimento de política de 

atendimento integrada com as diferentes políticas e sistemas 

dentro de uma rede integrada de atendimento, e, sobretudo, dar 

efetividade ao Sistema de Garantia de Direitos”(SINASE, 2006, 

p.18). 

• Segundo, é importante saber que a intersetorialidade, constitui-se 

num princípio ou paradigma norteador do SINASE e do Plano 

Nacional de Atendimento Socioeducativo. 



PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

• Princípios 

• 3. Em consonância com os marcos legais para o setor, o 
atendimento socioeducativo deve ser territorializado, 
regionalizado, com participação social e gestão democrática, 
INTERSETORIALIDADE e responsabilização, por meio da 
integração operacional dos órgãos que compõem esse sistema. 

• Agora vamos retomar o conceito de intersetorialidade para 
entendê-lo a partir de alguns autores e áreas que debatem o 
tema, considerando-o como um conceito polissêmico, que possui 
identidade complexa, tal como a política social (Pereira, 2014). 



• Quando a tomamos de acordo com a visão da Administração 

Pública, a intersetorialidade é concebida como condição 

imprescindível para articular diferentes áreas de conhecimento e 

de práticas, as quais possuem memórias técnicas e institucionais 

específicas (Monnerat; Souza, 2010, p.203). 

• Já quando lemos a intersetorialidade segundo a Saúde coletiva, 

verificamos que esta não discorda da concepção de Administração 

Pública, mas possui um entendimento mais específico sobre o 

assunto, trazendo a intersetorialidade no mesmo sentido da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), ou seja: “uma articulação de 

ações de vários setores para alcançar melhores resultados de 

saúde” (Monnerat; Souza, 2010, p.205). 

INTERSETORIALIDADE E SOCIOEDUCAÇÃO 



• Indo mais além, quando identificamos a intersetorialidade como 

transcendência daquilo que se pretende atingir por cada setor, 

devemos entendê-la como uma articulação de saberes e 

experiências, que compreende procedimentos gerenciais dos 

poderes públicos em resposta às demandas de interesse dos 

cidadãos, uma nova lógica de gestão, que articula diferentes 

setores (Pereira, 2014). Desta maneira, a intersetorialidade é 

considerada como um “(...) instrumento estratégico para otimizar 

saberes, competências e relações sinérgicas, tendo um objetivo 

comum a ser alcançado numa prática social compartilhada. Isso 

requer um trabalho de pesquisa, planejamento e avaliação 

visando à realização de ações conjuntas  de Atendimento 

Socioeducativo e Intersetorialidade” (Pereira, 2014, p.1). 

INTERSETORIALIDADE E SOCIOEDUCAÇÃO 



• Concebida tanto uma lógica de gestão que ultrapassa um 

único setor da política social, quanto uma estratégia 

política de articulação entre diversos setores sociais, 

podemos afirmar que ela rompe com a fragmentação da 

política social, haja vista que proporciona mudanças 

estruturais, envolvendo conceitos, culturas, valores e 

institucionalidades, bem como, ações e formas de 

prestações de serviços, estabelecendo um novo tipo de 

relação entre estado e cidadão (SDH/Unb, s/d). 

INTERSETORIALIDADE E SOCIOEDUCAÇÃO 



• Nogueira Neto (2008) e Inojosa (2001), 

defendem que a intersetorialidade é mais que 

o trabalho integrado de vários setores, é uma 

alternativa em face de insatisfações das 

instituições visando dar respostas aos 

problemas vivenciados pela população, que 

cada vez se tornam mais complexos e; ainda, 

vai muito além do que “justapor ou compor 

projetos que continuem sendo formulados e 

realizados setorialmente” (Inojosa, 2001, p. 

105).  

INTERSETORIALIDADE E SOCIOEDUCAÇÃO 



• Nesse sentido, podemos afirmar que a intersetorialidade é 

capaz de proporcionar uma visão completa dos fluxos e 

procedimentos que ocorrem quando atendemos o(a) 

adolescente autor(a) de ato infracional e das suas conexões 

entre os vários e diferentes níveis do contexto em que se 

encontra inserido. Relacionando a intersetorialidade com as 

noções de conhecimento, verificamos que ela traz 

subjacente o conceito de interdisciplinaridade, porque 

“forma um conjunto de interpretações do mundo e das 

atividades humanas, com alguns elementos prescritivos em 

relação ao modo de abordar a solução do problema” 

(Nogueira Neto, 2010, p. 48). 

INTERSETORIALIDADE E SOCIOEDUCAÇÃO 



• Importante também é entendermos que a intersetorialidade 

está fundamentada em três pilares que a sustenta, a saber:  

• (i) a democratização das políticas - não anula os espaços das 

políticas setoriais, mas universaliza-as;  

• (ii) a descentralização - facilita a integração da realidade 

territorial, pois o processo de gestão de políticas e serviços 

fica próximo do espaço de decisão, controle de seus 

destinatários e possibilidades de acompanhamento e 

avaliação; e, ainda,  

• (iii) o trabalho em rede - diferentes atores trabalhando em prol 

de um objetivo comum para compreender e atuar sobre os 

problemas. 

INTERSETORIALIDADE E SOCIOEDUCAÇÃO 



• Se você já participou de encontros intersetoriais, cujo 

foco é o(a) adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa, pode ter constatado que a 

intersetorialidade no atendimento socioeducativo é 

um processo, que ainda encontra resistências e 

dificuldades de diálogo por parte de diferentes 

grupos. Isso acontece porque embora a discussão 

não seja nova, o movimento intersetorial das diversas 

políticas/setores é algo recente no fazer cotidiano das 

políticas, o que inclui a socioeducação.  

INTERSETORIALIDADE E SOCIOEDUCAÇÃO 



• Assim, para sua efetivação, mudanças vem 

acontecendo nas práticas e na cultura das 

organizações gestoras das políticas que integram o 

Sistema de Garantia de Direitos. Junqueira (2004) diz: 

“A ousadia de mudar vai precisar das alianças de 

todos os que desejam incrementar a qualidade de 

vida do cidadão, dentro e Atendimento 

Socioeducativo e Intersetorialidade fora da 

administração pública estatal” (p.27-28). 

INTERSETORIALIDADE E SOCIOEDUCAÇÃO 



• Esse nosso desafio cotidiano é confirmado por 

diferentes autores (ex. Junqueira, 2004; Andrade, 

2004; Nogueira Neto, 2008) e pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU). Como exemplo, citamos uma das 

dificuldades enfrentadas no dia-a-dia para a 

implementação das ações socioeducativas - o 

atendimento fragmentado de um(a) adolescente. Isso 

acontece quando cada pasta setorial, ao executar o 

atendimento, registra seus dados de maneira isolada e 

desconsidera as informações já existentes. Assim, a 

situação do adolescente fica compartimentada, sem 

que se tenha a visão do todo. 
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• O Tribunal de Contas da União (TCU) também deu 

visibilidade a essa situação que vivenciamos. Ele destacou 

que um dos desafios do programa de reinserção do(a) 

adolescente em conflito com a lei é “o estabelecimento de 

uma rede de interação entre os diversos entes da 

Federação: União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 

entre os Poderes: Executivo, Judiciário e Legislativo e o 

Ministério Público” (SINASE, 2006, p.21). Noleto (2011) 

confirma esse apontamento do TCU e aponta caminhos 

para a mudança, quando ressalta: “num ambiente onde as 

políticas públicas percorrem três esferas de governo, que 

são hegemonicamente setorializadas, se faz necessário 

romper essa lógica por meio do diálogo entre as partes” 

(p.111). 
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• É importante que essa reflexão esteja 

presente nos espaços de trabalho: a 

importância dessa proposta do SINASE, a 

intersetorialidade. Ela é imprescindível 

quando se trata do trabalho na 

socioeducação, visto que corresponde a 

uma nova maneira de planejar, executar e 

avaliar o atendimento socioeducativo, 

buscando garantir o acesso igual dos 

desiguais. 

INTERSETORIALIDADE E SOCIOEDUCAÇÃO 



• Assim, precisamos entendê-la como uma 

possibilidade de garantia do acesso dos(das) 

adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa às políticas públicas. Para tanto, 

desde a gestão central em seus diferentes níveis 

até o trabalho diretamente com os(as) 

adolescentes, impõe “alterar toda a forma de 

articulação dos diversos segmentos da 

organização governamental e dos seus 

interesses” (Junqueira, 2004, p.27). 

INTERSETORIALIDADE E SOCIOEDUCAÇÃO 



• Portanto, o nosso trabalho na socioeducação é 

relevante para que a intersetorialidade se efetive, 

uma vez que ela acontece a partir da articulação 

de instituições e de pessoas, integrando saberes e 

experiências. É no fazer cotidiano, nas unidades de 

internação provisória e medidas socioeducativas: 

meio aberto, semiliberdade e internação, que 

todos nós, especialistas, técnicos e demais 

integrantes da comunidade socioeducativa, 

devemos contribuir para essa efetivação. 

INTERSETORIALIDADE E SOCIOEDUCAÇÃO 
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