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RESUMO 

 

 

O presente estudo traz à baila a discussão sobre os mecanismos multiassistenciais e as ações 

pedagógicas, além dos muros escolares, com os adolescentes autores de atos infracionais; este 

assunto também é o da Educação. A Pedagogia pede passagem para um debate que visa 

colocar em cena o compromisso jurídico, ético, social e educacional, no esforço em fazer 

valer os direitos humanos com os adolescentes em conflitos com a lei nas Medidas 

Socioeducativas, mais especificamente no CREAS-MSEMA, em Porto Velho, no estado de 

Rondônia. O diálogo entre os profissionais neste Setor público municipal trata o problema do 

sujeito infrator de uma forma transindividual, fortalecendo laços familiares, estimulando o 

sujeito na escola. Mas será que essa é a mesma leitura para a sociedade? Refletir sobre os 

sujeitos que se encontram em cumprimento nas Medidas Socioeducativas traz à tona a ideia 

de responsabilização, a possibilidade de se (re)educar os sujeitos, e não simplesmente puni-

los, procurando (re)inseri-los no contexto das suas comunidades, aumentando, assim, a sua 

autoestima, despertando outros valores como solidariedade, afeto, honestidade, sociabilidade, 

respeito. Mas quais são os protocolos dos atos infracionais juvenis? Como se dá a execução 

no processo socioeducativo? Estas questões me instigam a pensar que são muitos os desafios 

nesse setor público. E o que é o Plano Individual de Atendimento? O atendimento 

socioeducativo organiza as suas ações com bases éticas, frente às situações cotidianas, 

visando contribuir para uma atitude cidadã do adolescente infrator. Assim, este Trabalho de 

Conclusão de Curso procura ampliar os horizontes institucionais das atuações do pedagogo, 

buscando contribuir para os estudos que tratam da Pedagogia além do ambiente escolar.  

 

Palavras-Chave: Medidas Socioeducativas em Porto Velho. Pedagogia além do ambiente 

escolar. Políticas de Ressocialização. Plano Individual de Atendimento. Educação.  

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study brings up the discussion on the multiassistenciais mechanisms and pedagogical 

actions, beyond the school walls, with adolescents who have committed crimes; this issue is 

also education. Pedagogy asks move to a debate that seeks to stage the legal commitment, 

ethical, social and educational in an effort to enforce human rights with adolescents in conflict 

with the law in the Socio-Educational Measures, specifically in CREAS-MSEMA in Porto 

Velho, in Rondonia state. The dialogue between professionals in this municipal sector is the 

problem of the offender subject of a transindividual way, strengthening family ties, 

stimulating subject in school. But is this is the same reading for society? Reflect on the 

subjects that are in compliance with the Socio-Educational Measures raises the accountability 

idea, the possibility of (re) educate them, not simply punish them, looking for (re) enter them 

in the context of their communities , thus increasing their self-esteem, arousing other values 

such as solidarity, affection, honesty, sociability, respect. But what are the protocols of 

juvenile infractions? How is running in socio-educational process? These issues incite me to 

think that there are many challenges that the public sector. What is the Individual Care Plan? 

The socio-educational service organizes its actions with ethical basis, compared to everyday 

situations, to contribute to a civic attitude of the violator teenager. Thus, this work completion 

of course seeks to expand the horizons of institutional teacher's actions, seeking to contribute 

to the studies that deal with Pedagogy beyond the school environment. 

 

Keywords: Socio-Educational Measures in Porto Velho. Education beyond the school 

environment. Resocialization policies. Individual Care Plan. Education. 
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O DIREITO DE RECOMEÇAR: UMA INTRODUÇÃO 

 

 

Eu fico com a pureza das respostas das crianças: É a vida! É bonita e é 

bonita! Viver e não ter a vergonha de ser feliz, Cantar, e cantar, e cantar, 

a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus! Eu sei que a vida 

deveria ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: É 

bonita, é bonita e é bonita. 

 
Gonzaguinha

1
 

 

 

A epígrafe deste texto, como uma cortina que se abre num palco de um protagonismo junto 

ao Setor das Medidas Socioeducativas em Porto Velho, no estado de Rondônia, procura me 

inspirar para que eu possa trazer para o estudo acadêmico o debate sobre os mecanismos 

multiassistenciais e as ações pedagógicas, além dos muros escolares com os adolescentes autores 

de atos infracionais. Mesmo passando por momentos ruins, tristes, os sujeitos ampliam a 

possibilidade de sonhar, podem enxergar mudanças para vencer os problemas, e assim, podem 

vislumbrar a beleza da vida. 

Abre-se uma possibilidade em poder se refletir sobre os adolescentes que se encontram em 

cumprimento nas Medidas Socioeducativas em meio-aberto, Medidas de Prestação de Serviço à 

Comunidade
2
 e Liberdade Assistida

3
, trazendo à tona a ideia de responsabilização e, 

simultaneamente, de sociabilidade, de preservação dos vínculos familiares, comunitários, a 

possibilidade de se (re) educar os sujeitos, e não simplesmente puni-los. Ora, aqui também entra 

em cena a Educação. 

Sabemos que o direito à Educação é um direito fundamental previsto na Constituição 

Federal (1988) e enfatizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
4
, desde 1990. Mais do que 

simplesmente instrução e alfabetização, o acesso à Educação de qualidade é essencial para a 

cidadania, a inclusão social dos sujeitos; portanto, este território é o da Pedagogia. 

A minha experiência como servidora no CREAS-MSEMA, em Porto Velho, e acadêmica 

no oitavo período do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, me permitiu abrir os olhos para 

esta discussão, entendendo que era possível trazer para o meu Trabalho de Conclusão de Curso 

                                                 
1
 Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, mais conhecido como Gonzaguinha, foi um cantor e compositor brasileiro. 

2
 PSC. 

3
 LA. 

4
 ECA. 
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este debate acadêmico, tirando da sombra a temática da Pedagogia além dos muros escolares. 

Acredito na Educação enquanto dispositivo de mudança, que pode mudar a vida dos sujeitos na 

escola ou fora dela. 

Enquanto trabalhava no meu ofício de servidora
5
 do MSEMA, aproximava-me dos 

adolescentes infratores, das suas famílias, das suas histórias, e muitas questões apareciam. No 

entanto, uma não saía da minha cabeça: Mas por que ainda não há o profissional da Pedagogia 

por aqui? Vou levar esta questão para a minha problematização inicial. 

O diálogo entre os vários profissionais no Setor das Medidas Socioeducativas almeja 

colocar em cena as estratégias que procuram tratar o problema do adolescente infrator de uma 

forma transindividual, fortalecendo os laços familiares, estimulando o sujeito na escola, 

procurando (re)inseri-lo no contexto da sua comunidade, aumentando, assim, a sua autoestima, 

despertando outros valores como solidariedade, alteridade, afeto, honestidade, sociabilidade, 

respeito. Mas será que essa é a mesma leitura para a sociedade? 

Inserido nas especificidades dessa temática, o presente trabalho procurou refletir que a 

atuação do profissional da Educação, mais especificamente, a do (a) pedagogo (a) se faz 

necessária junto às Medidas Socioeducativas. Além disso, o estudo permitiu destacar as 

legislações vigentes, que preveem a atribuição desse profissional nesse setor público municipal.  

Para se compreender melhor os territórios das Medidas Socioeducativas, foi preciso se 

aproximar dos documentos oficiais no âmbito do SINASE, assim como os da Educação e do 

ECA. As leituras de artigos, teses, dissertações, assim como algumas obras, possibilitaram-me 

avançar no debate sobre a temática, permitindo-me a ver o que já se tinha escrito sobre o assunto, 

ou em outras palavras, a minha revisão bibliográfica; portanto alguns autores, entre outros, 

ajudaram-me a transitar por estes caminhos: Libâneo (1998), Bobbio (1992), Bandeira (2006), 

Saviani (2007). 

Nas veredas metodológicas, buscou-se utilizar a abordagem qualitativa, no esforço em 

poder descrever o meu objeto de estudo; como sugere Mascarenhas (2012): 

 
E ainda, tem como principais características: que os dados são levantados e 

analisados ao mesmo tempo, os estudos são descritivos, voltados para a 

compreensão do objeto e a influência do pesquisador sobre a pesquisa não é 

                                                 
5
 No MMSEMA, atuo como educadora social, cujo objetivo é auxiliar a equipe técnica (assistente social e psicólogo) 

nas atividades com os adolescentes e famílias, bem como outras atividades correlatas.  O cargo de educador social é 

a nível médio. 
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evitada; muito pelo contrário, é considerada fundamental. A pesquisa não é 

formada por etapas engessadas, considera que ela trabalha o universo de 

significados, motivos, valores e atitudes; o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis (MASCARENHAS, 2012, p. 46).  

 

O estudo de campo, uma das etapas desse trabalho, permitiu trazer à tona as vozes dos 

servidores que atuam no MSEMA, o que pode nos ajudar a se aproximar das experiências 

daqueles profissionais; para Lakatos; Marconi (1999), 

 
Pesquisa de campo é aquela utilizada como o objetivo de conseguir informações 

e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma 

resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir 

novos fenômenos ou relações entre eles (LAKATOS; MARCONI, 1999, p.186). 

  

Esse estudo foi realizado no Serviço das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto 

(MSEMA), em Porto Velho. O primeiro contato foi com o coordenador do serviço para que ele 

pudesse autorizar a realização desse estudo naquele setor público; assim, foi assinado o 

documento de Solicitação de Autorização. Em seguida, foram feitas descrições do setor, com o 

apoio de um instrumental de roteiro para a descrição do departamento. 

Os questionários preparados foram aplicados para 4 servidores do Serviço das Medidas 

Socioeducativas; 3 servidores de nível superior e 1 servidor de nível médio. A escolha por tais 

participantes se deu pelos seguintes motivos: credibilidade na mudança do comportamento social 

do adolescente que cometeu ato infracional, e credibilidade na Educação como um instrumento 

para essa mudança na vida dos sujeitos. 

A análise dos dados foi realizada a partir da seleção e interpretação das respostas dos 

servidores para o questionário; na técnica da análise de conteúdo (LAKATOS; MARCONI, 

1999), evidenciam-se as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores, 

permitindo-se a descrição sistemática, objetiva e quantitativa do conteúdo da comunicação.  

 Assim, as discussões, problematizações e reflexões desse meu trabalho fundamentaram o 

meu olhar para compor este estudo, tornando possível a sua organização em três capítulos.   

O primeiro, intitulado “Entre o Direito, a Educação e o adolescente em conflito com a lei: 

nos trâmites das medidas socioeducativas”, procurei me enveredar nos procedimentos, nos atores 

presentes no MSEMA e nas atividades desenvolvidas pelos mesmos, no esforço em poder 

entender como funciona esse serviço público municipal. Mas o que é o CREAS-MSEMA? Quais 
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são os protocolos dos atos infracionais juvenis? Como se dá a execução no processo 

socioeducativo? Estas questões me instigaram a pensar que são muitos os desafios nesse setor 

público municipal.  

 No segundo capítulo, cujo título é: “Políticas de ressocialização: os operadores sociais nos 

procedimentos socioeducativos” procurei enfatizar as ações pedagógicas e as estratégias 

utilizadas para se poder trabalhar com os adolescentes. Mas o que é o Plano Individual de 

Atendimento? O que são os diagnósticos multiassistenciais? Qual o papel do pedagogo nesse 

setor? As Medidas Socioeducativas com os seus operadores sociais (re)desenham o seu Projeto 

Político Pedagógico, organizado de acordo com os princípios do Sinase. Há de se sublinhar que o 

atendimento socioeducativo organiza as suas ações com bases éticas, frente às situações 

cotidianas, visando contribuir para uma atitude cidadã do adolescente infrator. 

 O terceiro capítulo, intitulado: “A hora e a vez da pedagogia nas medidas 

socioeducativas”, faz um convite para se refletir acerca das ações pedagógicas naquele espaço 

não escolar, o que permite trazer à tona as falas dos profissionais sobre o tema em questão, assim 

como as análises das experiências desses servidores. 

No labirinto das reflexões e das discussões, procuramos um ponto de partida; quem sabe, da 

mesma forma em que um agricultor busca um olho d‟água para saciar a sua sede. Nem sempre é 

possível saber de onde a água vem, mas apesar disso, para poder sorver a água, basta encontrar o 

lugar onde ela aflora à superfície. Nessa acepção, ao contrário dos que defendem a possibilidade 

de deixar a emoção de lado em um trabalho, busquei na escrita desse trabalho incorporar um 

diálogo com a sensibilidade, acreditando que falar da emoção não implica desvalorizar a razão ou 

opor-se a ela, mas antes de tudo, entender que o fundamento emocional do racional 

(MATURAMA, 1999) não constitui um limite, mas sim uma condição e possibilidade.  
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1 ENTRE O DIREITO, A EDUCAÇÃO E OS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A 

LEI: NOS TRÂMITES DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 

1.1  O MEU PONTO DE PARTIDA: O QUE É CREAS-MSEMA? 

 

As medidas socioeducativas devem pautar-se fundamentalmente na 

adoção pedagógica de mecanismos de inclusão social, que sejam capazes 

de introjetar no jovem ainda em formação valores, aumentando a sua 

autoestima, ampliando os seus horizontes e a sua condição de sonhar 

com a grande possibilidade chamada vida. 

 

Marcos Bandeira
6
 

 

 

A aplicação adequada de uma Medida Socioeducativa é, com certeza, um grande desafio 

para os Juízes da Infância e da Juventude. A gravidade do delito pode pesar significativamente na 

tomada de decisão. Assim, inicia-se a descrição de um cenário em cujas interlocuções estão as 

várias instâncias sociais: federal, estadual e municipal; juntas congregam o compromisso jurídico, 

ético, social e educacional, no esforço em fazer valer os Direitos humanos com os adolescentes 

em conflitos com a lei.  Nesse sentido, remeto-me à epígrafe desse texto, na tentativa de se 

refletir sobre a importância das ações educativas nesse espaço privilegiado para o meu debate: o 

CREAS-MSEMA. 

À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente
7
, no Art. 118, “A Liberdade Assistida será 

adotada sempre que se figurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e 

orientar o adolescente”, e no Art. 122 § 2º: “Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, 

havendo outra medida adequada”, a lei não apenas insinua, mas deixa claro que a medida 

adequada não é aquela que tem como referencial apenas a gravidade do delito, mas aquela que 

leva em conta, sobretudo, as necessidades do adolescente, seu perfil e suas chances de construir 

um novo projeto de vida.  

Este assunto também é o da Educação; ora, as portas da Pedagogia, podem se abrir, 

possibilitando alargar as fronteiras que um dia permaneciam fechadas para a discussão sobre as 

experiências pedagógicas além dos muros escolares. 

                                                 
6
 Juiz da Infância e da Juventude da Comarca de Itabuna, Bahia. 

7
 ECA. 
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Os estudos de Saviani (2007) destacam a abrangência da Pedagogia além do ambiente 

escolar. Nessa acepção, o trato com os adolescentes em cumprimento das medidas de Liberdade 

Assistida ou Prestação de Serviços à Comunidade oferece também experiências em processos 

educativos diferenciados que acontecem em variados espaços e instituições, demonstrando a 

eficácia dessas ações educativas em parceria com outras instituições sociais, mesmo ali, nos 

departamentos em que os sujeitos tenham cometido infrações graves. 

As reflexões de Bandeira (2006) sugerem que o grande desafio de todos os que se 

envolvem com a Educação do adolescente autor de ato infracional é transformá-lo, tornando-o 

cidadão respeitado. O autor acredita que, mesmo sob o peso de uma carga de desatinos, o 

adolescente pode tornar-se protagonista de sua própria história, enxergar seus limites, reconhecer 

seu potencial e construir um novo projeto de vida. 

Por seu turno, os estudos de Trilla (1993) reconhecem a Educação não-formal como ações 

educativas diretas que a cidade oferece, por meio das variadas instituições,  atividades, meios, 

âmbitos de Educação, que não sendo escolares, têm determinados objetivos educativos. Nesse 

sentido, procurarei inicialmente discorrer sobre os trâmites, os atores presentes no departamento e 

as atividades desenvolvidas pelos mesmos no Setor municipal em Porto Velho responsável pelas 

Medidas Socioeducativas.  

Em 2004, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos
8
, em conjunto com o Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
9
, e com o apoio do Fundo das Nações Unidas 

para Infância
10

, sistematizaram e organizaram a proposta do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo
11

, na qual participaram vários atores do Sistema de Garantia dos Direitos da 

criança e do adolescente
12

.  

Em 2006, o CONANDA baixou a resolução nº 119, de 11 de Dezembro de 2006, sobre o 

SINASE, que definia as competências da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

referentes às Medidas Socioeducativas, reforçando o seu caráter pedagógico, estabelecendo as 

formas de gestão do sistema socioeducativo, bem como os princípios e parâmetros, inclusive 

arquitetônicos, das entidades de execução das medidas socioeducativas. Observou-se que muitos 

                                                 
8
 SEDH. 

9
 CONANDA. 

10
 UNICEF. 

11
 SINASE. 

12
 SGDCA. 
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gestores das várias esferas estaduais, municipais, federais, não executavam o que era 

recomendado por aquela resolução. 

Ferreira (2012) nos instiga a refletir que o SINASE apresenta a proposta da socioeducação, 

em substituição à ressocialização, já que essa expressão encerra a ideia de que o adolescente seria 

abstraído do convívio social e familiar, aprenderia novamente a ser sociável, e retornaria ao 

convívio social após esse processo de adequação do seu comportamento àquilo que 

normativamente é considerado “normal”.  A socioeducação pressupõe outra ideia: a ação se 

aproxima da realidade desse adolescente, compreende-o, respeitando-o em suas peculiaridades, 

limitações, e a partir disso, procura pensar um plano de ação individualizado que, em tese, 

reordenaria seus valores e ações, resultando em sua socioeducação. 

Aliás, quando o tema são as políticas públicas para aqueles sujeitos, um olhar 

historiográfico atencioso sob os estudos de Ferreira (2012) sinaliza que a infância no Brasil nem 

sempre foi alvo da proteção do Estado, por meio de sistemas legais de garantias. Antes disso, a 

infância era, por excelência, objeto da atenção de instituições de caridade religiosas e, mais tarde, 

filantrópicas, de natureza eminentemente assistencialista.  

Por seu turno, Arantes (1995) destaca que durante três séculos e meio as iniciativas em 

relação à infância e adolescência no Brasil foram quase todas de caráter religioso, encontrando-se 

especialmente vinculada à Igreja Católica.  Já Pilotti (1995) destaca que a maioria das 

congregações religiosas que se estabeleceram na América Latina era formada por missionários 

com tradição de assistência à chamada infância desvalida, caracterizada pela internação em 

instituições chamadas asilos, utilizado como principal ferramenta de intervenção.  

A miséria era associada a formas de vida de perigo moral, o que representava, na visão dos 

missionários, um risco para a formação das crianças, em especial as menores de 12 anos, cuja 

proposta pedagógica era orientada para a formação voltada ao trabalho de baixa qualificação.  

Nessa acepção, o atendimento à infância praticado pelas entidades religiosas foi marcado pelo 

paternalismo-moralismo, privilegiando a internação como principal instrumento de proteção à 

criança necessitada, traço esse mantido por quase todo o século XX.  

Vale destacar que as reflexões de Pilotti (1995) sublinham que no início do século XX, a 

industrialização e a urbanização começam a adquirir contornos mais acentuados, expondo a 

pobreza nesse processo, produzindo, como uma de suas principais consequências, a insegurança 

social. Nesse contexto, tanto a burguesia modernizante como a classe operária organizada passam 
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a exigir do Estado que assuma um papel mais intervencionista através da universalização das 

políticas sociais básicas e a ampliação da rede ministerial-setorial, tendo em vista a insegurança 

social gerada pelo processo de industrialização. 

A Justiça de Menores instituída em 1927 foi minuciosamente organizada e influenciada 

pelas ideias de Cesare Lombroso, adotando-se, nesse momento, a palavra “menor” para associá-la 

à criança pobre que necessita da tutela do Estado, assegurando-se a ordem pública. O primeiro 

Código de Menores de 1927, o chamado Código Mello Mattos
13

 adota uma filosofia higienista de 

proteção do meio e do indivíduo, bem como uma visão repressiva e moralista, prevendo a 

vigilância da saúde da criança, dos lactantes, das nutrizes, estabelecendo a inspeção médica da 

higiene (FALEIROS, 1995).  

Às crianças abandonadas, o Estado prevê a possibilidade (e não o direito) de guarda e 

educação, através do encaminhamento à própria família, a instituições públicas ou mesmo 

assistenciais privadas a quem serão outorgadas o pátrio poder. O Código de Menores cria então a 

obrigação legal para o Estado de cuidar das crianças e adolescentes, colocada, à época, como 

“problema do menor”, mesmo que essa proteção seja feita por meio da repressão e disciplina 

(PILOTTI, 1995).  

Com a criação da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor
14

, em 1964, buscou-se um 

amplo e profundo redirecionamento institucional em âmbito nacional, e sua criação foi resultado 

direto dessa tentativa de reestruturação institucional e estava ligado indiretamente à Presidência 

da República, investido de funções normativas e de coordenação
15

 para a implementação da 

Política Nacional de Bem-Estar do Menor – PNBEM.  

À luz das reflexões de Lamonica (2004), as leis brasileiras voltadas para a infância e 

adolescência, durante quase todo o século XX, realizaram um verdadeiro controle social de 

crianças e adolescentes pobres que não tinham seus direitos fundamentais respeitados, pois não 

eram vistas como sujeitos de direitos. A discricionariedade da aplicação de medidas de 

“proteção” previam desde a cassação do pátrio poder e a imposição de medida privativa de 

liberdade à crianças e adolescentes em “risco pessoal ou social” sem prévia limitação legal de 

tempo ou condições mínimas determinadas.  

                                                 
13

 Promulgado na forma de Decreto (nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927) pelo presidente Washington Luís. 
14

 FUNABEM. 
15

 Apoio técnico e financeiro. 
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Pilotti (1995) sinaliza que durante as décadas de 1970 e 1980 houve o surgimento de 

inúmeras organizações não governamentais
16

 na América Latina, e muitas dentre elas voltaram 

seus esforços visando à melhoria das condições de vida de crianças que viviam em comunidades 

afetadas pela extrema pobreza. Tais organizações apoiaram as iniciativas dos movimentos sociais 

que têm apoiado as comunidades pobres oferecendo suporte e assistência técnica não só no 

atendimento às crianças e adolescentes como também em ajuda na obtenção de recursos para o 

financiamento necessário para a execução e manutenção dos projetos sociais.  

Por sua vez, Santos (2007) reflete que a Organização das Nações Unidas
17

 estabeleceu o 

ano de 1985, como o Ano Internacional da Juventude, o que representou um grande impulso para 

que as questões ligadas à juventude recebessem destaque nas discussões de políticas, e a partir de 

1990, uma nova etapa teve início no que se refere às questões jurídicas e sociais relativas à 

infância na América Latina. No Brasil, destacam-se a consolidação dos movimentos sociais que 

promovem e defendem os direitos nessa área, cuja tarefa foi fortalecida de forma significativa 

pela vigência da Convenção dos Direitos da Criança.  

Com a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, inaugura-se uma nova etapa em 

relação às doutrinas e parâmetros de atendimento à infância, que, deixando de lado o caráter 

assistencialista, paternalista e imediatista de atendimento à criança e ao adolescente, passa a 

adotar a perspectiva de que as crianças e os adolescentes não são mais objetos passivos à ação do 

Estado, mas considerando tais agentes como sujeitos de direitos.  

Na política de incentivar e estimular os municípios a executarem as medidas 

socioeducativas, que em muitos lugares do Brasil, o atendimento era só realizado por 

organizações da sociedade civil organizada e Organizações não governamentais, a SEDH 

viabilizou vários editais para o apoio financeiro aos municípios. 

Em 2007, a Secretaria Municipal de Assistência Social
18

 em Porto Velho, Rondônia, 

apresentou à Secretaria Especial dos Direitos Humanos e à Subsecretaria de Promoção dos 

Direitos da Criança e do adolescente, o Projeto Fênix, que seria o responsável pela execução das 

Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade. No 

entanto, apenas em janeiro de 2008 é que o Projeto Fênix iniciou sua atuação.  

                                                 
16

 ONG. 
17
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18
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Em Porto Velho, as Medidas Socioeducativas, em meio aberto, eram executadas pelo 

Estado, através do Programa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade
19

 da 

Secretaria de Estado de Justiça
20

. O processo de transição dos adolescentes do Estado para o 

município foi realizado de forma gradativa, sendo acompanhado pelo Juizado da Infância e 

Juventude
21

, Ministério Público
22

, Defensoria Pública, gestores municipais e estaduais. 

Em 05 de setembro de 2011, por meio do Decreto Municipal nº 12.337, foi efetivada a 

municipalização das medidas em meio aberto. Porém, apenas no ano de 2012 essa gestão tornou-

se plena, sendo oferecido o Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto
23

, que se integra 

ao Centro de Referência Especializado em Assistência Social
24

. 

Seguiu-se a Resolução nº 109/09 do Conselho Nacional de Assistência Social que tipifica 

os serviços socioassistencias e localiza o Serviço de Proteção Social a Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida
25

, e de Prestação de Serviços à 

Comunidade
26

, como de responsabilidade do CREAS, referenciando-se os profissionais que 

deveriam executar o serviço a partir da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do 

Sistema Único de Assistência Social
27

.  

Atualmente o CREAS-MSEMA funciona em um prédio próprio; o mesmo já passou por 

uma reforma e conta com uma estrutura distribuída em: uma recepção, sala de telefone, sala de 

acolhimento social-triagem, 2 salas de atendimento, 1 auditório, 1 sala de administrativo, 3 salas 

de técnicos, 1 sala de coordenação, 1 copa, 3 banheiros (feminino, masculino e adaptado), 1 

dispensa e 1 depósito. 

Este serviço público dispõe de 42 servidores, sendo 13 assistentes sociais, 13 psicólogos, 

4 educadores sociais nível médio, 1 assistente administrativo, 1 auxiliar administrativo, 3 

motoristas, 1 cozinheira, 3 serviços gerais, 1 coordenador e 2 servidores com licença. No entanto, 

ainda não há um pedagogo. 

                                                 
19

 PLA/PSC. 
20
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21
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O expediente do Setor funciona em horário comercial. Assim, o CREAS-MSEMA está 

atuando no atendimento aos adolescentes que cumprem Medida Socioeducativa em meio aberto 

há 6 anos; percebe-se que este serviço é novo e pouco conhecido pela população. Mas quais são 

os caminhos dessas Medidas Sócioeducativas? Quais as trajetórias percorridas nesse setor 

público? Estas e outras questões são um convite para o próximo debate. 

 

1.2 DIREITOS HUMANOS EM CENA: OS PROTOCOLOS DOS ATOS INFRACIONAIS 

JUVENIS  

 

A gravidade da infração e os péssimos antecedentes, a toda evidência, 

não são motivação bastante para privar o adolescente de sua liberdade. 

 

Marcos Bandeira
28

 

 

 

Se na escolarização podemos observar práticas pedagógicas que valorizam os estudantes e 

tornam a instituição de ensino um ambiente acolhedor para a amizade, solidariedade, respeito 

mútuo, não é difícil perceber que também inserida no universo dos processos educativos, a 

Pedagogia além dos muros escolares, também avança nos processos pedagógicos, colocando em 

cena  atividades práticas que procuram trabalhar com os sujeitos a liberdade, a autonomia, a 

criatividade, procurando estimular nas mais diferentes áreas do campo educacional 

aprofundamentos e diversificação de ações, na tentativa de  aprimorar o emocional, o psíquico e o 

cognitivo dos sujeitos.  

Nessa acepção, as Medidas Socioeducativas propiciam vivências e experiências com os 

adolescentes em liberdade assistida; olhando por uma fresta a epígrafe desse texto, que é a voz de 

um juiz da Infância e da Juventude do estado baiano, é possível refletir que independentemente 

da gravidade da infração, os adolescentes têm direito à liberdade. Mas será que esta também é a 

leitura da sociedade? 

Os estudos jurídicos (BANDEIRA, 2006) sobre o trato com os adolescentes em 

cumprimento da Medida de Semiliberdade, Liberdade Assistida ou Prestação de Serviços à 

Comunidade sublinham a eficácia dessas medidas mesmo em se tratando de adolescentes que 

tenham cometido infrações graves. Percebe-se que o respeito aos princípios propugnados pelo 
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ECA, ou ao próprio espírito da Lei, seja um motivo para as dificuldades dos magistrados, face às 

pressões da sociedade. Em situações dessa natureza cabe, sem dúvida, o apelo à prioridade 

absoluta da criança e do adolescente, preconizada pela Constituição Federal. Para aquele autor, 

 

O ato infracional não pode ser considerado como eufemismo em relação ao 

crime, pois se ontológica e objetivamente as condutas são semelhantes, 

subjetivamente há uma diferença abismal, porquanto o adolescente, 

biologicamente, não possui o discernimento ético para entender o caráter 

criminoso do fato não tem a imputabilidade necessária para cometer crimes, 

mas, sim, atos infracionais (BANDEIRA, 2006, p.18). 

 

A experiência e a sensibilidade desse magistrado para as questões da infância e da juventude, 

seu respeito pela dignidade dos sujeitos, o credenciam para falar da necessidade de uma mudança 

de mentalidade, de posicionamento e de uma nova postura para lidar com esses adolescentes.  

Convencido de que o modelo convencional está em crise, ele insiste que na aplicação das 

Medidas Socioeducativas precisa-se levar em conta a realidade de excluído, amargamente 

vivenciada pela maioria absoluta desses adolescentes. Essa é uma das ideias que são sublinhadas 

nas Novas Diretrizes Curriculares Nacionais (2013) na Educação, ao reconhecer que os sujeitos 

fazem parte de um contexto, de uma rede social. Assim, é possível destacar novamente os ventos 

dos Direitos humanos adentrando os horizontes das Ciências Humanas e Sociais, como num 

canal de diálogos.    

Nesse contexto, podemos também nos remeter a Machado (2003, p. 124): “Historicamente, 

jamais tiveram acesso a condições mínimas de bem estar e de dignidade, [...] nunca se 

reconheceram ou foram reconhecidos como cidadãos conscientes dos seus deveres e dos seus 

direitos na sociedade e no estado”. Quem sabe, aí seja a porta de entrada para que as experiências 

pedagógicas além dos muros escolares sejam portadoras de boas práticas para com esses 

adolescentes. 

A Educação de mãos dadas com a cidadania nos espaços não escolares pode ampliar 

horizontes para aqueles sujeitos refletirem sobre os seus direitos e os seus deveres de uma forma 

consciente, podendo, assim, colaborar com a mudança de suas mentalidades, o que nos aproxima 

dos estudos de Pinsky (2008, p.19): “[...] qualquer atitude cotidiana pode implicar na 

manifestação de uma consciência de pertinência e de responsabilidade coletiva” e os de Demo 

(1999, p. 70) “cidadania é a qualidade social de uma sociedade organizada sob a forma de 

direitos e deveres majoritariamente reconhecidos”; ou em outras palavras, a consciência dos 
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direitos e deveres e o seu reconhecimento pelos órgãos competentes legitimam o ser cidadão na 

sociedade.  

No universo estatístico e dos números, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística
29

 (IBGE, 2014) destacam que no ano de 2014, o estado de Rondônia possuía uma 

população estimada de um milhão, setecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e um 

habitantes, mais especificamente, no mês de julho e em Porto Velho era de quatrocentos e 

noventa e quatro mil, treze habitantes. Além disso, o Censo
30

 (2010) anuncia que em 2010, a 

população residente em Porto Velho na faixa etária de 10 a 14 anos era de quarenta e um mil e 

quinhentas e trinta e oito pessoas e de 15 a 19 anos um total de 41.989 pessoas.  

É possível pensar num avanço de políticas públicas que se dignem comprometer-se nos 

serviços e nos programas voltados para a população infanto-juvenil, mais especificamente com os 

adolescentes em Medidas Socioeducativas, com o objetivo de assegurar os seus direitos e 

propiciar um trabalho que leve em conta os Direitos humanos. Ora, os horizontes da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos
31

 asseguram a liberdade e a igualdade entre os seres humanos, o 

fim das torturas de qualquer ordem, da escravidão e da servidão, marcando o início de um novo 

universo para os seres humanos.       

É nesse sentido que O CREAS-MSEMA em Porto Velho cumpre o seu papel, concebido 

como um serviço público municipal, num setor que atende um público-alvo de adolescentes, nas 

idades de 12 a 18 anos, excepcionalmente até os 21 anos; todos são encaminhados mais 

especificamente pelo 1º Juizado da Infância e Juventude
32

; estes autores de atos infracionais são 

residentes desse mesmo município e dos seus distritos.  Mas o que é ser criança e adolescente 

para os olhos da lei? 

Destaca-se, juridicamente, à luz dos preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente
33

 a 

distinção entre as expressões “criança” e “adolescente” para, didaticamente, identificar os sujeitos 

que estão submetidos às Medidas Socioeducativas e aqueles que não estão.  

Há de se notar inicialmente que o próprio ECA se encarregou de configurar, no âmbito de 

seus trâmites estatutários, os inimputáveis, ou em outras palavras, os que não podem responder 
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por si, bem como estabeleceu a responsabilização juvenil infracional a partir dos doze anos 

completos, ao preconizar no seu Art. 2º: “Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa 

até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.” 

Assim, pode-se afirmar que a criança não está sujeita à imposição de qualquer Medida 

Socioeducativa, em face de sua condição peculiar de ser em formação, sem aptidão suficiente 

para entender o caráter ilícito do ato infracional praticado ou de determinar-se de acordo com tal 

entendimento (BANDEIRA, 2006).  

Com efeito, ao praticar qualquer ato infracional, mesmo com violência ou grave ameaça, a 

criança deve ser imediatamente encaminhada ao Conselho Tutelar, ou ao Juiz da Vara da Infância 

e Juventude naquelas Comarcas, nas quais ainda não tenha sido instalado um referido Conselho, 

conforme expressa a determinação do Art. 262 do ECA. 

Os estudos de Bandeira (2006) sublinham que a criança, ao praticar qualquer ato 

infracional, não estará sujeita ao procedimento traçado para a imposição das Medidas 

Socioeducativas, não devendo, portanto, ser encaminhada à autoridade policial
34

, nem tampouco 

permanecer detida em qualquer unidade prisional, sob pena de a autoridade policial ou judicial 

responder por abuso de autoridade ou outra figura típica, dependendo da conduta comissiva ou 

omissiva imputada. 

Num outro mergulho nos estudos sobre as Medidas Socioeducativas de Bandeira (2006), 

verifica-se que a responsabilidade juvenil, nos termos do ECA, começa aos doze anos e se 

estende aos dezoito anos incompletos, de sorte que somente o adolescente
35

 estará sujeito à 

imposição de quaisquer Medidas Socioeducativas e/ou protetivas, descritas nos Artigos 112 e 101 

do ECA, aplicadas pela autoridade judiciária competente. Identificado o destinatário das Medidas 

Socioeducativas aplicadas em face da prática de um ato infracional, resta definir o que é ato 

infracional. Mas o que é um ato infracional? 

O Artigo 103 do ECA considera o ato infracional a conduta descrita como crime ou 

contravenção penal. Como se pode observar, a conduta praticada por criança ou adolescente que 

se amolde à figura típica de um crime previsto no Código Penal ou em leis extravagantes, ou a 

uma contravenção penal, configura-se como ato infracional. Desse modo, as reflexões jurídicas 
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 Estará impedida de lavrar auto de apreensão ou qualquer procedimento investigatório. 
35

 Entre 12 e 18 anos incompletos. 
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de Bandeira (2006) destacam que não há distinção entre crimes, contravenções e atos 

infracionais.  

A atitude agressiva e violadora traduz um desvio de conduta, que atrai a necessidade desses 

sujeitos receberem orientação psicopedagógico, no sentido de despertar os valores da promoção 

social indispensáveis para suas reinserções pacíficas e úteis no meio social. É nessa acepção que 

se vê uma lacuna nesse serviço público municipal; observar a necessidade de um profissional de 

Pedagogia, que saiba compartilhar saberes e propor ações pedagógicas diferenciadas para esses 

adolescentes no cumprimento das Medidas Socioeducativas. 

A Lei de Diretrizes e Bases n° 9394/96, em seu artigo 1º destaca que a prática social na 

Educação pode ocorrer em diferentes espaços, a fim de atender as demandas sociais.  Na tentativa 

de se compreender como são os processos educativos nos espaços não escolares, faz-se 

necessário discutir sobre o espaço formal e não formal na Educação. Ora, os estudos de 

Jacobucci
36

 (2008) abrem as portas para se refletir sobre essa temática.  

 O espaço não formal tem sido refletido por pesquisadores em Educação, professores das 

diversas áreas do conhecimento, profissionais que trabalham com a divulgação científica para 

descrever lugares, diferentes da escola, nos quais é possível desenvolver atividades educativas. 

No entanto, a definição do que é um espaço não formal de Educação é muito mais complexa do 

que imaginamos. 

No intuito de buscar uma definição para o espaço não formal, remeto-me aos estudos de 

Jacobucci (2008), que procura primeiramente nos apresentar reflexões sobre o espaço formal em 

Educação, que está relacionado às Instituições Escolares da Educação Básica e do Ensino 

Superior, definidas na Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. São os territórios 

da escola, com todas as suas dependências: salas de aula, laboratórios, quadras de esportes, 

biblioteca, pátio, cantina, refeitório. Entende-se que esse espaço é o local em que a Educação é 

formalizada, garantida por Lei e organizada de acordo com uma padronização nacional. 

Por outro lado, o espaço não formal, ou seja, o território não escolar pode ser identificado 

por duas categorias: locais que são Instituições e locais que não são Instituições. Na categoria 

Instituições, podem ser incluídos os espaços que são regulamentados e que possuem equipe 

técnica responsável pelas atividades executadas, sendo o caso dos Museus, Centros de Ciências, 

                                                 
36

 JACOBUCCI, D.F.C. “Contribuições dos espaços não formais de Educação para a formação da cultura 

científica”. Uberlândia. 2008. Disponível em <www.uea.edu.br> acesso em 27/06/ 2015. 
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Parques Ecológicos, Parques Zoobotânicos, Jardins Botânicos, Planetários, Institutos de Pesquisa, 

Aquários, Zoológicos, dentre outros.  

 Já os ambientes naturais ou urbanos que não dispõem de estruturação institucional, no 

entanto é possível adotar práticas educativas, englobam a categoria não instituições. Nessa 

categoria, podem ser incluídos o teatro, o parque, casa, rua, praça, terreno, cinema, praia, 

caverna, rio, lagoa, campo de futebol, dentre outros inúmeros espaços. É nesse sentido que os 

horizontes do setor municipal encarregado das Medidas Socioeducativas para os adolescentes se 

apresentam como territórios legítimos para desenvolver o potencial dos sujeitos por meio do 

aprendizado. 

 Os relatórios mensais
37

 anunciam que a maioria dos adolescentes que cumprem as Medidas 

Socioeducativas é do sexo masculino, com um total de 85% e de 12% do sexo feminino. Quanto 

à escolarização, podemos observar que 34% dos adolescentes desistiram de estudar, ou em outras 

palavras, não frequentam mais as escolas. 

Já os adolescentes com a faixa etária de 12 a 14 anos representam 35%, enquanto que 65% 

têm mais do que 15 anos de idade. De acordo com a territorialidade, os números apresentam 58% 

dos adolescentes moram na zona leste da cidade, 23% na zona sul, 13% na zona norte, 5% na 

zona central e 1% na zona rural. Há de se observar ainda os adolescentes atendidos pelo CREAS-

MSEMA que residem nos distritos da cidade de Porto Velho ao longo da BR-364. 

Os caminhos protocolares desse Setor municipal se iniciam, no 1° Juizado da Infância e da 

Juventude; os sujeitos que cometeram os atos infracionais são encaminhados pelo 1º JIJ via 

ofícios para o CREAS-MSEMA; assim, o adolescente deverá se apresentar para este setor 

municipal, no máximo em até 5 dias úteis para se apresentar nesse departamento de Medidas 

Socioeducativas. Vale destacar que caso o adolescente não se apresente em até os cinco dias 

úteis, o setor envia ao JIJ um informativo dizendo que o adolescente não compareceu, 

caracterizando, assim, um descumprimento de determinação judicial. 

No ofício do adolescente que o JIJ envia, consta o número do processo, alguns dados 

pessoais e qual a medida que foi determinada para cumprimento LA ou PSC. 

                                                 
37

Relatórios mensais do CREAS-MSEMA. Disponível em 

<http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/atendimento/auth/index.php> Acesso em 12/08/2015.  
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Ao chegar ao CREAS-MSEMA, o adolescente passa por uma triagem, chamada “plantão”, 

na qual é feita uma entrevista com o adolescente e o seu responsável; caso o sujeito não esteja 

estudando, é feito inicialmente, um encaminhamento de matrícula para uma escola. Todas as 

informações são anexadas ao ofício do 1º JIJ, em seguida são lançadas no banco de dados e 

posteriormente, o processo avança para o coordenador desse departamento.  

Por sua vez, o coordenador verificará quem atenderá os processos dos adolescentes que 

vêm do 1º JIJ; em outras palavras, indicará um servidor técnico de referência. Portanto, os 

adolescentes são encaminhados ou para um psicólogo ou um assistente social, nomeados neste 

departamento por profissionais de referência. Vale destacar que o SINASE (2012) registra: 

 
Art. 12.  A composição da equipe técnica do programa de atendimento 

deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais 

das áreas de saúde, educação e assistência social, de acordo com as 

normas de referência.  

§ 1
o
  Outros profissionais podem ser acrescentados às equipes para 

atender necessidades específicas do programa (SINASE, 2012, art. 12). 

 

Ainda que haja uma legislação no departamento sobre a composição da equipe técnica do 

programa de atendimento, observa-se uma lacuna; o CREAS-MSEMA ainda não dispõe no seu 

quadro de servidores efetivos, os profissionais da Educação, da Saúde, do Direito. Assim, deixa 

clara a necessidade de atuação de um pedagogo além dos muros escolares.   

A execução das Medidas Socioeducativas em meio aberto pela Prefeitura do Município de 

Porto Velho visa o resgate social, acompanhando adolescentes que judicialmente foram 

determinados a cumprir a Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e/ou a Medida 

Socioeducativa de Prestação de Serviço à Comunidade; nesse sentido, também precisa de 

profissionais que possam auxiliar nessa competência; logo, o(a) espaço do pedagogo(a) também 

ainda está vago para ajudar nessas experiências sociais. 

Dessa forma, é fundamental que o adolescente se torne protagonista da sua própria 

história. A ideia da vingança e da mera expiação pode ser substituída pela presença construtiva de 

um educador na vida do jovem infrator para se estabelecer um vínculo de confiança, respeito e 

tolerância, no esforço em fazer enxergar os seus limites, reconhecer o seu potencial e atingir as 

metas estabelecidas pelo(a) pedagogo(a).  

Os educadores podem estudar cada caso, fazendo trabalho de redes e parcerias, 

acompanhando e estimulando os sujeitos na sua relação familiar e na escola, procurando 
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fortalecer os vínculos familiares, inserindo-os em oficinas profissionalizantes, em conformidade 

com a aptidão de cada um, acompanhando o aproveitamento escolar e promovendo, socialmente, 

o adolescente, fazendo o trabalho de inclusão social e preparando-o para ser verdadeiramente um 

cidadão. Este é o grande desafio de todos os educadores nesse ambiente não escolar. Quem sabe, 

assim, ter-se-ão motivos de sobra para sonhar e acreditar que o amanhã poderá será bem melhor 

para as futuras gerações.  

Mas quais as rotinas desses adolescentes nas Medidas Socioeducativas? Quais as principais 

ações pedagógicas trabalhadas com estes sujeitos? Estas questões serão tratadas na próxima 

discussão.     

 

1.3 LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: A EXECUÇÃO  NO 

PROCESSO SOCIOEDUCATIVO 

 

As questões jurídicas são multifacetárias e exigem a concorrência dos 

operadores sociais – assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, 

psiquiatras – para que seja construída uma resposta adequada para 

determinada conduta típica praticada pelo adolescente. A questão é 

transdisciplinar e exige a concorrência de todos os protagonistas para a 

busca da medida socioeducativa e/ou protetiva ideal para determinado 

caso concreto.  

 

Marcos Bandeira
38

 

 

 
Os estudos de Matos (2006) registram que o Brasil, segundo dados de pesquisa da ONU, 

tem 57,6 milhões de crianças, o que representa 35,9% da população. Nessa mesma discussão, a 

autora sublinha que há 54 milhões de indigentes
39

 e cerca de 3,5 milhões de crianças nascem no 

país todos os anos, sendo que, em cada quatro, uma vive em absoluta pobreza. Nesse sentido, 

quem sabe, a epígrafe desse debate pode nos ajudar a refletir sobre a importância de se repensar 

esta temática junto às Medidas Socioeducativas.  

Transitada em julgado, a sentença que julgou procedente a representação ou homologada a 

transação socioeducativa, pela qual o adolescente, seus pais ou responsável, seu defensor, 

concordaram com a aplicação de alguma Medida Socioeducativa em meio aberto, nasce para o 
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 Pessoas que sobrevivem com menos de R$ 100,00 por mês. 
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Estado um título executivo judicial (PIERANGELI, 2003). Nesse sentido, o Estado estará 

autorizado a determinar o início do cumprimento da Medida Socioeducativa aplicada na sentença.  

Entende-se que a aplicação da Medida Socioeducativa é fator de prevenção, pois em se 

tratando de uma pessoa em processo de desenvolvimento físico, moral, intelectual e espiritual, a 

sanção pedagógica, adequadamente aplicada, determinará o futuro do jovem em conflito com a 

lei, constituindo em verdadeiro divisor de águas, no sentido de evitar que o adolescente se 

transforme em um delinquente.  

O conteúdo da medida deve ser permeado por um atendimento que atinja não somente o 

adolescente em si, mas toda a sua dimensão humana, ou seja, deve haver incursão na sua vida 

familiar, educacional, social, enfim, a Medida Socioeducativa deve procurar tratar o problema de 

forma transindividual, fortalecendo os laços familiares, estimulando o jovem na escola ou no 

exercício de alguma atividade laboral ou de oficinas, reinserindo-o no contexto de sua 

comunidade, aumentando, assim, a sua autoestima e despertando outros valores de cidadania, 

como solidariedade, alteridade, afeto, honestidade, sociabilidade, respeito. 

A medida faz interagir os diferentes órgãos ou segmentos da sociedade, como o Poder 

Judiciário, Ministério Público, Polícia, Previdência Social, cultura, esporte, organizações não 

governamentais, entidades de educação e saúde, secretaria de bem estar social e outras 

instituições comprometidas com a questão da prevenção da delinquência juvenil e a efetiva 

reeducação do jovem em conflito com a lei.  

Lopes Júnior (2003) nos instiga a refletir que: 

 
O ECA permite, ainda, uma ampla participação da sociedade civil na reeducação 

dos jovens em conflito com a lei. Experiências bem sucedidas realizadas em 

diversos pontos do país demonstram claramente que uma aplicação correta das 

medidas sócio-educativas, feita em conjunto com os familiares do menor, com a 

comunidade e com organizações não-governamentais, resulta em redução 

significativa da criminalidade juvenil. Tanto é assim que o índice de reincidência 

dos adolescentes submetidos a medidas sócio-educativas (incluindo a internação 

em estabelecimento como a FEBEM) perfaz 7,5 (sete e meio por cento), 

enquanto no sistema carcerário, 47% (quarenta e sete por cento) de todos os 

egressos voltam a delinquir (LOPES JÚNIOR, 2003, p. 148). 

 

As reflexões de Gomes (2006) sugerem que se o adolescente cresce à margem dessa 

sociedade, com sua linguagem e valores próprios, como exigir que obedeça a uma lei que, 

simplesmente, o coloca numa situação de livre arbítrio, quando a realidade cruel e desumana não 

lhe dá alternativa de agir de forma diversa, a não ser que renuncie ao seu direito de sobreviver.  
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Por outro lado, muitas ainda são as vítimas que continuam a sofrer pela cidade, vítimas 

desses adolescentes infratores. Até quando este binômio infrator e Medidas Socioeducativas 

ainda será invisível socialmente?      

O SINASE constitui-se, assim, num conjunto ordenado de princípios, regras e critérios 

extraídos da Constituição Federal, do ECA e das Convenções internacionais sobre direitos das 

crianças e adolescentes, destinado prestar atendimento especializado ao adolescente autor de ato 

infracional. Vale ressaltar que os órgãos deliberativos e gestores do SINASE, como os Conselhos 

Nacionais, Estaduais, Distrital e Municipais dos Direitos das Crianças e do Adolescente devem 

não somente implementar a prática de projetos e planos relacionados ao atendimento 

socioeducativo, mas sobretudo, em face da vulnerabilidade do adolescente em conflito com a lei, 

articular-se com outros órgãos ou subsistemas, no sentido de concretizar o princípio 

constitucional da proteção integral, proporcionando os meios para efetivar o atendimento 

prestado ao adolescente em conflito com a lei e contribuir, assim, para a sua inclusão social.  

Quando o adolescente comete um ato infracional, o ECA prevê, em seu art. 122, as 

seguintes medidas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, 

liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade e a internação em estabelecimento 

educacional. 

Se as Medidas Socioeducativas são de execução e controle do Poder Judiciário, as medidas 

de semiliberdade e internação são de responsabilidade da esfera estadual. Observa-se que no 

estado de Rondônia ainda não há a oferta da semiliberdade para os adolescentes infratores. Cabe 

à esfera municipal, portanto, a efetivação das Medidas Socioeducativas em meio aberto com os 

seguintes encaminhamentos: Prestação de Serviços à comunidade e Liberdade Assistida
40

 dos 

sujeitos. 

De acordo com o art. 117 do ECA, a Prestação de Serviço à comunidade consiste em 

realizar tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto às 

entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em 

programas comunitários ou governamentais. 

Em paragrafo único, o ECA prevê que as tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do 

adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, 
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domingos, e feriados ou em dias uteis, de modo a não prejudicar na frequência escolar ou à 

jornada normal de trabalho. 

Nessa perspectiva, atuando diretamente na raiz do problema, estimulando a autoestima do 

jovem ainda em desenvolvimento, introjetando regras mínimas de convívio social e fortalecendo 

os vínculos familiares, é de se esperar que o adolescente que eventualmente cometeu algum ato 

infracional possa redirecionar seus passos para o exercício da cidadania.  

Para a medida de Liberdade Assistida, o ECA em seu artigo 118 dispõe que será adotada 

sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o 

adolescente infrator. A autoridade designará um servidor para acompanhar o caso, o qual poderá 

ser recomendado por entidade ou programa de atendimento. A LA será fixada pelo prazo mínimo 

de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada, ou substituída por outra 

medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. 

No cumprimento da medida de LA é importante o papel do seu orientador, no qual com o 

apoio e a supervisão de uma autoridade competente para poder acompanhar o adolescente e a 

família, fornecendo orientações e inserindo em programa oficial ou comunitário de auxílio e 

assistência social, supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, 

promovendo inclusive sua matrícula, encaminhar para profissionalização e inserção no mercado 

de trabalho, apresentar relatório do caso. 

A Medida Socioeducativa da liberdade assistida está prevista nos Arts. 118 e 119 do ECA e 

constitui, sem dúvida, o principal instrumento de cunho eminentemente pedagógico, pois, sem 

que o adolescente em conflito com a lei perca a sua liberdade, submete-o à construção de um 

projeto de vida permeado pela liberdade, voluntariedade, senso de responsabilidade e controle do 

poder público.  

Portanto, reveste-se normalmente, de caráter compulsório, pois o juiz, no âmbito do 

processo de conhecimento (FIRMO, 1999) aplica a medida que lhe parecer mais adequada, para 

aquele caso concreto, de conformidade com as provas e demais dados constantes dos autos
41

, 

levando em consideração a gravidade do fato, as circunstâncias, as aptidões ou as condições 

pessoais do adolescente.  
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Nesse sentido, após um estudo pela equipe interdisciplinar da entidade responsável pela 

execução da medida, é imperativo que, em se conhecendo a história do adolescente, o orientador, 

com o auxílio indispensável dos técnicos, permita que o adolescente contribua para o seu projeto, 

ouvindo as suas necessidades, angústias, metas de vida, relacionamentos na família e na 

comunidade, enfim, os seus anseios, ajustando, assim, de acordo com as condições pessoais do 

adolescente, objetivando, sempre, a superação de conflitos familiares e comunitários, de sorte a 

reunir as condições para o cumprimento eficaz da medida socioeducativa.  

 É nesse momento que aparece a relevância da atuação do(a) pedagogo(a) nesse espaço não 

escolar para procurar oferecer uma metodologia que visa privilegiar mais a formação do sujeito 

do que a informação para o educando, no esforço em poder fazer o sujeito pensar e buscar 

soluções, valorizando, portanto, a sua potencialidade, autoestima; o que pode nos remeter 

também à LDB n° 9394/96, em seu art 3º, inciso IX: “a garantia de padrão de qualidade”. 

 Os estudos de Trilla (2008) nos ajudam a refletir que os espaços não escolares trazem um 

efeito motivacional, reduzindo o receio dos sujeitos, aumentando a sua confiança e autoestima. 

Destaca-se que as famílias dos adolescentes também encontram nas explicações possíveis 

caminhos exitosos para os seus filhos, o que também pode nos aproximar da LDB n° 9394/96, em 

seu art 3º, inciso XI: “a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais”. 

A Liberdade Assistida, no formato concebido pelo ECA, foi inspirada nas regras de 

Beijing
42

 (BARROS, 2001); ela estabelece o Art. 18.1, da referida resolução: 

 
Art.18 – Pluralidade de Medidas Aplicáveis  

18.1 – Uma ampla variedade de medidas deve estar à disposição da autoridade 

competente, permitindo a flexibilidade e evitando ao máximo a 

institucionalização. Tais medidas, que podem algumas vezes ser aplicadas 

simultaneamente,incluem: a) determinações de assistência, orientação e 

supervisão; b) liberdade assistida. (BARROS, 2001, p. 48)  

 

Essa medida talvez seja a mais importante do ECA, pois, além da forte carga pedagógica 

que a acompanha, mantém o adolescente na sua vida natural
43

, convivendo, normalmente, com a 

sua família e o seu meio social, o que contribui, decisivamente, para sua reeducação, como 

sustenta o autor, 
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 Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores, cuja resolução foi aprovada na 

cidade de Beijing, China, no dia 18 de maio de 1984 e previa a liberdade assistida como uma medida alternativa à 

institucionalização do adolescente em conflito com a lei. 
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[...] a interação do adolescente com o meio social na sua condição de normalidade 

do relacionamento humano (o que não se dá no cárcere) também potencializa a 

possibilidade de o adolescente modificar seu comportamento anterior, para ajustá-

lo às regras do convívio social (BARROS, 2001, p. 89). 

 

É importante ressaltar que o orientador de LA está sempre sob a supervisão do técnico de 

referência. Nesse sentido, o CREAS-MSEMA possui instrumentais próprios dos serviços 

indispensáveis aos acompanhamentos, tais como: avaliações, frequências, notificações, termos 

diversos entre outros. 

Verifica-se que as duas Medidas Socioeducativas: A LA e a Prestação de Serviços, 

sempre estiveram atreladas à Educação; destaca-se, assim, o papel fundamental do (a) 

pedagogo(a) para esta função. Sem falar que ao profissional da Educação é destinado o 

acompanhamento do processo, tendo em vista que durante o cumprimento da medida são 

encaminhados relatórios, informativos, diagnósticos, avaliações ao 1º JIJ, referentes ao 

acompanhamento do adolescente infrator. 

Destaca-se a dinâmica de um trabalho que se desenvolve da seguinte forma: em 

atendimentos individuais, familiares, oficinas, reuniões, atividades em grupo, e produção de 

Informativos/relatórios sobre o acompanhamento dos casos. Quando necessário, em atendimentos 

domiciliares e institucionais, tais como escolas, Centros de Atenção Psicossocial e outras 

Unidades de Saúde, o que pode oportunizar uma recondução de vida digna aos adolescentes que 

cometeram atos infracionais e estão em vulnerabilidade social.  

Dessa forma, a Prefeitura de Porto Velho posiciona-se ativamente numa das mais 

complexas problemáticas urbanas; nessas razões e nas experiências bem sucedidas, entende-se 

que as Medidas Socioeducativas constituem-se numa das alternativas para direcionar o 

adolescente em conflito com a lei para o exercício pleno da cidadania, afastando-o, assim, quem 

sabe, dos caminhos tortuosos da vida. 

Enveredando pelos espaços desse Setor das Medidas Socioeducativas, fui me 

aproximando de documentos que tratam dos relatórios dos servidores, dos diagnósticos 

polidimensionais; este assunto vou deixar para o próximo capítulo.     
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2 POLÍTICAS DE RESSOCIALIZAÇÃO: OS OPERADORES SOCIAIS NOS 

PROCEDIMENTOS SOCIOEDUCATIVOS 

 

2.1 UM MERGULHO NOS DOCUMENTOS DOS ATOS INFRACIONAIS: ENTRE O 

PIA E O DIAGNÓSTICO POLIDIMENSIONAL 

 

É sempre com esse paradigma do respeito à condição peculiar de 

desenvolvimento, da garantia universal de acesso a direitos, de 

tratamento respaldado pelo princípio do respeito à dignidade humana, 

que se deve compreender a aplicação e execução das medidas 

socioeducativas. 

 

Ana Celina Bentes Hamoy
44

 

 

 

Fundamentado no artigo 4º do ECA
45

, que dispõe sobre o dever de todos efetivarem os 

direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, o CREAS-MSEMA tem investido esforços 

significativos para a melhoria na prestação Socioeducativa na área da Infância e da Juventude. É 

nesse sentido que a epígrafe desta reflexão pode nos ajudar a refletir acerca da aplicação e da 

execução das Medidas Socioeducativas respaldadas pelo princípio do respeito à dignidade 

humana. 

O serviço de atendimento aos adolescentes em cumprimento da Medida Socioeducativa 

deve também garantir o acesso aos serviços públicos e comunitários com o objetivo de que o 

sujeito possa ter condições de exercer seus direitos. Para que isso ocorra, as parcerias nesses 

respectivos setores são importantes, sobretudo para a construção da rede de atendimento, pois 

será através dela que ocorrerá a inclusão dos adolescentes no convívio social. Estes pontos serão 

desenvolvidos por meio do acompanhamento técnico, efetivado por uma equipe de vocação 

multiprofissional, que disponha de conhecimento específico e teórico-prático na área de atuação 

(SINASE, 2006).  

A legislação ilumina os pontos e aspectos necessários para que a reeducação e a 

reinserção social dos adolescentes inseridos no sistema socioeducativo ocorra de maneira 
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satisfatória. Trata-se de uma política pública que procura atender aos preceitos pedagógicos das 

Medidas Socioeducativas conforme dispõe o Estatuto da Criança e do adolescente. 

Nesse contexto, o SINASE (2006) como política pública que regulamenta a execução das 

Medidas Socioeducativas traz consigo o Plano Individual de Atendimento². Mas o que é esse 

documento? O PIA é um instrumento pedagógico fundamental para garantir a equidade no 

processo socioeducativo; nele deve constar no mínimo os resultados da avaliação interdisciplinar, 

os objetivos declarados pelo adolescente, a previsão de suas atividades de integração social/e ou 

capacitação profissional, atividade de integração e apoio a família, formas de participação da 

família para efetivo cumprimento do plano individual e as medidas específicas de atenção à sua 

saúde.  

Em outras palavras, o PIA é um plano de estratégias e ações a serem desenvolvidas, 

segundo diretrizes fixadas por eixos de garantia de direitos fundamentais
46

. Os estudos de Fuchs 

(2004) sugerem que ele parte da avaliação técnica criteriosa e procura trabalhar sobre a 

singularidade no coletivo; a elaboração do PIA é de responsabilidade da equipe técnica do 

serviço de atendimento, com a participação efetiva do adolescente e de sua família, representada 

por seu pai, mãe ou responsável. 

Nesse sentido, o PIA procura conter a previsão, registro e gestão das atividades 

desenvolvidas com o adolescente no percurso do cumprimento da medida, ajudando a identificar 

as potencialidades e necessidades do adolescente em suas diversas dimensões: jurídica, social, 

saúde, psicológica, pedagógica, aspecto de trabalho, profissionalização, cultura, esporte, lazer, 

espiritualidade.   

Vale ressaltar que no Anexo A deste trabalho, podemos contar com o modelo do 

Diagnóstico Polidimensional, bem como no anexo B, o PIA; esses exemplos de documentos 

foram elaborados pela equipe do próprio setor, na tentativa de atender às demandas específicas. A 

elaboração desses documentos partiu das várias leituras e experiências das outras regiões do país 

que também tratam das Medidas Socioeducativas.  

Os aspectos citados partem das intervenções técnicas, ou seja, pelos profissionais de 

acordo com suas áreas específicas. O trabalho realizado de modo interdisciplinar permite 
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resultados importantes, permitindo ao serviço oferecer possibilidades de construir novos projetos 

de vida, que o levarão a novas escolhas e novas oportunidades. 

Para a elaboração do PIA, deverá ser realizado um estudo a partir da reunião com a equipe 

multiprofissional, com a presença e participação dos operadores socioeducativos. Mas o que é 

este Estudo?  As reflexões de Fuchs (2004) nos instigam a pensar que este estudo é um 

acompanhamento que será sistematizado a partir das informações referentes ao contexto 

sociofamiliar do adolescente, as circunstâncias da prática do ato infracional, suas aptidões, 

habilidades, interesses e motivações, suas características pessoais e condições para superação das 

suas dificuldades.  

Destaca-se que o foco deste estudo é o próprio adolescente, a sua história, as suas 

características, os afetos e desafetos, os encontros e os desencontros, as rivalidades, os 

envolvimentos na prática de atos infracionais que marcaram sua vida (SINASE, 2006). Todos 

esses aspectos se constituem o ponto de partida e o ponto de chegada das ações socioeducativas, 

de acordo com o artigo 94 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Os estados brasileiros têm autonomia para elaborar e implementar os seus respectivos 

planos individuais de atendimento. É o que se pode observar nas Orientações Gerais para 

Implantação do Plano Individual de Atendimento pela Secretaria de Estado de Educação, 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Governo do Rio de Janeiro
47

. 

Este estudo é o compilamento das informações originadas de diversas fontes
48

. Ele 

procura revisitar a história pessoal do adolescente, que foi construída e configurada a partir das 

relações que ele estabeleceu ao longo de sua vida. É o momento de troca de informações, 

reflexão, discussão e compreensão do socioeducando, pessoa em desenvolvimento, não só em seu 

contexto familiar e social, mas também no âmbito da comunidade socioeducativa. Participam 

representantes dos diversos setores da unidade e do município, em reunião destinada a este fim.  

Mas quais são os principais objetivos deste estudo? O estudo é aprofundado, passando a 

conter informações sobre as características pessoais do adolescente, suas aptidões, sentimentos, 

sonhos, ideais (SINASE, 2006). Nessa acepção, passa também a ter outro objetivo: o 

direcionamento das condições que favorecerão um maior aproveitamento da proposta 
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socioeducativa durante o tempo em que o adolescente estiver cumprindo as Medidas 

Socioeducativas, sendo a base de construção do Plano Individual de Atendimento.  

E quem realiza este estudo? Ele é realizado por profissionais de todos os setores da 

unidade; dessa maneira, fica mais fácil conhecer o adolescente por inteiro e tornar o estudo 

menos suscetível a avaliações, interpretações pessoais e projeções individuais. Destaca-se que é 

de suma importância o envolvimento, além da equipe técnica, dos operadores socioeducativos. 

A regra principal para a composição pela equipe desse documento é o respeito aos 

vínculos de afinidade e empatia que os profissionais e o adolescente desenvolvem, desde o 

momento da acolhida. Este princípio garante ao adolescente confiança e compromisso com sua 

equipe de referência; ele se sentirá amparado e entendido por estas pessoas. 

Observa-se que em relação a alguns profissionais
49

, muitas vezes, não há condições de 

esperar o vínculo se fortalecer para dar início ao levantamento de dados; a consequência disso é a 

determinação aleatória da equipe técnica para o caso. Esses técnicos de referência assumem a 

realização desse estudo. A equipe deverá envolver a família na elaboração desse estudo e 

consequente o Plano Individual de Atendimento. 

O PIA é um instrumento de trabalho que necessita de atualização sempre, porque 

acompanha as mudanças conseguidas em todos os campos de desenvolvimento do adolescente no 

período de cumprimento da Medida Socieoducativa (SINASE, 2006). 

A elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) constitui-se numa importante 

ferramenta no acompanhamento da evolução pessoal e social do sujeito e na conquista de metas e 

compromissos pactuados com esse adolescente e sua família durante o cumprimento da Medida 

Socioeducativa.  

Em Porto Velho, no serviço da Medida Socioeducativa, a elaboração do PIA se inicia na 

acolhida do adolescente no serviço de atendimento e o requisito básico para sua elaboração é a 

realização do Diagnóstico Polidimensional. O Diagnóstico é composto pelos itens: a) 

identificação da equipe de referência, b) a identificação do adolescente, c) os dados processuais, 

d) os procedimentos técnicos realizados, e) todo o histórico processual, f) o contexto social e 

histórico familiar, g) escolarização e profissionalização, h) esporte, lazer e espiritualidade, i) 
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saúde física e mental, j) jurídico e cidadania, k) expectativa sobre a medida, l) conclusão 

psicologia, m) conclusão assistente social, n) conclusão geral-considerações e os anexos.  

Todos esses itens do levantamento de dados são realizados por meio de intervenções 

técnicas junto ao adolescente e sua família, cada profissional na sua área. Mas quem realiza o 

PIA? Ele é elaborado pelo adolescente e por sua equipe de referência; após o estudo, é realizada 

uma nova reunião com o adolescente. Ele é o personagem principal deste encontro; este momento 

e espaço são seus, pois o maior compromisso que o sujeito assume ao realizar o PIA é consigo 

mesmo, com a própria vida.  

Quando se realiza o PIA? Desde o ingresso do adolescente na Medida Socioeducativa; ali, 

inicia-se um trabalho da equipe, por meio de uma sensibilização inicial. Este documento é o 

instrumento central da intervenção socioeducativa (SINASE,2006); a partir da sua elaboração, 

praticamente, os aspectos da vida do adolescente, ainda que na internação, tornam-se a ele 

vinculados; isso ocorre porque o PIA contempla metas relacionadas aos vários aspectos da vida 

do adolescente. 

Há de se observar que a constituição do PIA passa por uma análise interdisciplinar, que é 

contemplada pelo Diagnóstico Polidimensional: I) Resultado da avaliação interdisciplinar: 

Situação e desempenho escolar; condição de saúde, necessidade de tratamento especializado; 

interesses culturais, vínculo à religião, seita ou ritual religioso; práticas e aptidões esportivas; 

composição e dinâmica familiar; referências familiares, sociais e afetivas do adolescente; 

Referências comunitárias e institucionais; documentação existente e necessária; Situação 

processual, II) Os objetivos declarados pelo adolescente que é o que consta no item I; III) 

Objetivos declarados pela família ou responsável, IV) Previsão de atividades de integração social 

e/ou capacitação profissional, V) Atividades de integração e apoio à família, VI) Formas de 

participação da família para efetivo cumprimento do plano individual, VII) Medidas específicas 

de atenção à sua saúde, e por fim observações e finaliza o instrumental do PIA com a assinatura 

do adolescente, do responsável, dos técnicos de referência e data da assinatura. 

Observa-se que no âmbito das Medidas Socioeducativas, as técnicas e as formas de 

intervenções devem ser discutidas e definidas coletivamente, respeitando a autonomia e a ética 

profissional, conforme a política de atendimento ao adolescente em conflito com a lei e as 

singularidades de cada sujeito envolvido (SINASE, 2006).  Portanto, a elaboração do PIA requer 
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a construção de instrumentais que possam contribuir na gestão, planejamento e avaliação das 

Medidas Socioeducativas.   

Diante do aspecto educacional, portanto, a figura do(a) pedagogo(a) se torna fundamental, 

pois, o mesmo estaria estabelecendo metas para o acompanhamento pedagógico do adolescente 

em cumprimento das Medidas Socioeducativas, atendendo assim, as suas necessidades na 

Educação.  

Não se pode esquecer-se da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
50

, em seu 

artigo 1º, quando destaca os espaços dos processos formativos para os sujeitos: 

 

A Educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 

civil e nas manifestações culturais (LDB, art.1). 

 

 O documento oficial registra que a Educação não se limita apenas a um ambiente; ela 

pode acontecer em vários lugares e de diversas maneiras. Os saberes dos pedagogos que atuam 

em ambientes não escolares, mais especificamente nos Setores públicos das Medidas 

Socioeducativas, possibilitam compreender as práticas educativas adequadas que procuram 

atender as necessidades do adolescente. Para isso é preciso que haja profissionais que estejam 

preparados para realizar as suas atividades de maneira diferenciada. Nessa direção, os horizontes 

profissionais para os pedagogos também avançam, almejando colocar em cena novas ações 

pedagógicas, na tentativa de atender as novas demandas que dialogam com a Educação além dos 

muros escolares. 

Os estudos de Libâneo (1998) nos instigam a refletir que, 

 

As novas exigências educacionais pedem às universidades um novo professor 

capaz de ajustar sua didática às novas realidades da sociedade, do conhecimento, 

do aluno, dos meios de comunicação, o novo professor precisaria, no mínimo, de 

adquirir sólida cultura geral, capacidade de aprender a aprender, competências 

para saber agir na sala de aula, habilidades comunicativas, domínio da 

linguagem informacional e dos meios de informação, habilidade de articular 

com as mídias e multimídias (LIBÂNEO, 1998, p.12). 

 

Com tantas demandas na Educação é importante que os pedagogos, tanto os iniciantes 

quanto os experientes, tenham compromisso com as suas atuações profissionais, no esforço em 
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poder estar atento às novas exigências do mercado de trabalho que clamam por inovações 

pedagógicas. 

A formação continuada do pedagogo também é um caminho que pode abrir portas para 

que este profissional possa se aperfeiçoar no exercício de suas atribuições. Tendo em vista que é 

um processo contínuo, e que a sociedade vive em constantes transformações, o professor deve 

sempre buscar novas ações pedagógicas. 

As reflexões de Corrêa (2005) destacam que o educador precisa ter um espírito de 

inquietação, investigação, voltado à pesquisa, à ciência, revendo constantemente a sua prática, 

questionando as atividades que desenvolve, analisando os modismos e buscando um movimento 

entre a realidade social e a prática pedagógica. 

Em razão disso, o SINASE (2006) destaca o PIA como o principal meio pedagógico, pois 

através dele se podem prever as ações que são necessárias ao adolescente durante o cumprimento 

da Medida Socioeducativa.  Portanto, faz-se necessária uma discussão que se ancora na 

necessidade de todos os operadores sociais no Setor público de Medidas Socioeducativas, no 

esforço em se poder fazer um acompanhamento socioeducativo para os adolescentes.   

Considerando o trabalho diferenciado dos operadores sociais atuantes nas Medidas 

Socioeducativas, as suas funções específicas, as suas áreas de atuação, que auxiliam nas 

atividades propostas para os adolescentes, os estudos de Hamoy (2008), instiga-nos a pensar que: 

 

Possibilitar um conjunto de condições que possam viabilizar ao adolescente, 

com base no respeito à sua condição de sujeito de direitos, a construção de um 

projeto de vida digna, com respeito à sua comunidade, protagonizando uma 

cidadania de convivência coletiva baseada no respeito mútuo e na paz social 

(HAMOY, 2008, p. 124). 

 

Por sua vez, as reflexões de Araújo (2013) chamam a atenção para que o PIA não possa 

servir apenas como um relatório que descreva a situação do adolescente e de sua família, mas sim 

um documento norteador e propositivo, um projeto de vida, com sua avaliação interdisciplinar e 

também de sua família, construindo-se uma proposta de ações e intervenções, mediante a fixação 

de metas a serem atingidas. 

Portanto, destaca-se que para uma maior efetivação do PIA, é necessário estar diretamente 

vinculado ao Projeto Politico Pedagógico do serviço para assim, ter mais possibilidades de ser 

homologado pelo Juizado da Infância.  
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Diante do exposto, retomamos ao pensamento de Hamoy (2008), referindo-se ao 

paradigma que deve nortear qualquer reflexão sobre a infância e a adolescência; assim, não 

poderá jamais se furtar a ter como princípio norteador a compreensão da criança e do adolescente 

como sujeitos de direitos, em fase de desenvolvimento especial e que devem assim ser tratados, 

sempre na busca de um crescimento saudável e acobertado pelo respeito aos direitos 

fundamentais, inclusive o direito de participação, não podendo ser permitida qualquer forma de 

negligência que possa causar prejuízo ao desenvolvimento físico e psíquico. 

Mas será que há avanços nas Medidas Socioeducativas quando os operadores sociais 

trabalham com o PIA? Relatar uma experiência exitosa nos territórios do Diagnóstico 

Polidimensional é uma reflexão para a próxima leitura. 

 

2.2 DIAGNÓSTICOS MULTIASSISTENCIAIS: UMA TENTATIVA DE REINSERÇÃO 

SOCIAL? 

 

Do rio que tudo arrasta se diz que é violento. Mas ninguém diz violentas 

as margens que o comprimem. 
 

 

Bertold Brecht
51

 

 

 

Não é difícil observarmos um olhar preconceituoso para os adolescentes que cometeram 

atos infracionais; a sociedade renitente ainda insiste em pensar que os sujeitos não merecem estes 

encaminhamentos jurídicos tratados pelas equipes Multiassistenciais. Nesse sentido, a citação 

escolhida para esta discussão abre as portas para refletirmos sobre esses contextos nos quais os 

adolescentes infratores se encontram. O sujeito deve ser responsabilizado pelas suas atitudes, 

entretanto, não se pode deixar de acreditar nos seus passos juntos aos bons comportamentos 

sociais.     

O sistema de responsabilização infanto-juvenil tem mecanismos sancionatórios diferentes 

do modelo de punição dos adultos, mas, em hipótese alguma, faz referência ou estimula a 

impunidade (Almeida, 2007). É possível perceber que as Medidas Socioeducativas elencadas no 

art. 112 do Estatuto apresentam uma essência de reprobabilidade de conduta, tendo, porém, o viés 

pedagógico da socioeducação, devendo, inclusive, os procedimentos para a aplicação seguirem os 
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mesmos ritos das garantias processuais e penais do ordenamento jurídico pátrio, isto é, 

respeitando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. 

A opinião pública, talvez por desconhecimento, propaga a ideia de que os adolescentes 

quando praticam ato infracional ficam impunes, recebendo, ainda, a proteção da lei. Ressalte-se 

que a proteção a ser garantida refere-se ao fato de resguardar a dignidade da pessoa humana, dos 

sujeitos que se encontram em fase de amadurecimento, daí a responsabilização ocorrer não por 

meio de pena
52

, mas sim, por aplicação de Medida Socioeducativa, na qual, a visão do legislador, 

é a mais adequada às condições físicas, psicológicas, emocionais, biológicas do adolescente, o 

qual, por meio de um processo educacional, tenha mais condições de recuperar a sua capacidade 

de conviver pacificamente na sociedade. 

Os territórios da Educação possuem uma função social determinante no desenvolvimento 

do ser humano, pois o contato com o outro, mediado pelo mundo e pelas relações interpessoais, 

permite a troca e absorção de valores éticos e morais primordiais para a integração na sociedade. 

Desse modo, sendo o adolescente sujeito em desenvolvimento, torna-se mais conveniente e 

adequada a utilização de métodos pedagógicos na responsabilização pela prática de ato 

infracional (ALMEIDA, 2007), visto que, até os 18 anos, há maior possibilidade de intervenção 

no processo de socialização do adolescente, durante o qual se constrói o alicerce para o exercício 

da cidadania, tendo a família e a escola grande responsabilidade nessa formação cidadã. 

Procurar educar os adolescentes que estão na condição de conflito com a lei requer um 

esforço da equipe Multiassistencial nas Medidas Socioeducativas. Com isso os estudos de 

Almeida (2007) nos ajudam a refletir que a relação estabelecida pelo legislador entre a Educação 

e a responsabilização é um marco diferencial da intervenção na recuperação social de um 

adolescente autor de ato infracional, ainda em fase de amadurecimento, que sofre diversas 

transformações, está mais flexível ou acessível a orientações pedagógicas nas quais visam 

promover a reflexão sobre a conduta praticada, bem como estimular um desenvolvimento 

saudável. 

Ora, uma prática educativa, comprometida com a dignidade da pessoa humana, é capaz de 

formar cidadãos participativos, protagonistas e, sobretudo, procura orientar os sujeitos a 
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transformar a sua própria realidade. Como nos adverte Freire (2008), a Educação é uma forma de 

intervenção no mundo.  

Dados do Relatório das Nações Unidas
53

 anunciam a violência contra a criança no Brasil; 

os estudos mostram que no ano 2000, 16 crianças e adolescentes foram assassinados, em média, 

por dia. Entre tais mortos, 14 estavam entre 15 e 18 anos, e nesta faixa etária, o grupo era 

composto por 70% de negros.  

Não param por aí outros dados estatísticos sobre a temática; os números sobre a 

mortalidade na adolescência e juventude
54

 não param de crescer. O Núcleo de Estudos da 

Violência
55

, da Universidade de São Paulo, analisou o intervalo de 22 anos e procurou compará-

los entre os estados e as capitais brasileiras. Assim, encontra-se a seguinte conclusão: jovens 

entre 15 e 19 anos são as maiores vítimas de homicídios no país
56

.  

Uma luz no fim do túnel ilumina a possibilidade em percebermos que propostas 

pedagógicas e políticas públicas juntas, podem e devem fazer andar o carrossel dos sentidos para 

as melhores condições de vidas dos adolescentes infratores. No entanto, não se pode esquecer do 

papel da família, que também é parte integrante nesse processo das Medidas Socioeducativas.  

Quando o tema é o reconhecimento da importância da família na vida social, encontramos 

o artigo 226 da Constituição Federal do Brasil destacando que a família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado; o que pode nos remeter também ao artigo 16, da Declaração 

universal dos Direitos Humanos
57

, no qual enfatiza que a família é o núcleo natural e 

fundamental da sociedade, e com direito à proteção da sociedade e do Estado. Nesse sentido, 

observam-se o estado, a família e o próprio adolescente como interlocutores das Medidas 

Socioeducativas.   

O PIA
58

 é um canal pedagógico para a previsão, registro e da gestão nas atividades a serem 

desenvolvidas com o adolescente infrator durante o cumprimento da Medida Socioeducativa; este 

plano permite realizar um melhor acompanhamento da equipe interdisciplinar junto aos sujeitos, 
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na tentativa de se favorecer a (re)inserção social do adolescente infrator, pois cada profissional 

poderá identificar as potencialidades e as necessidades dos sujeitos junto às  diversas dimensões: 

social, psicológica, pedagógica, jurídica, saúde, esporte, cultura, espiritualidade, trabalho, 

profissionalização lazer, e todas as informações serão administradas a partir do Diagnóstico 

Polidimensional. Mas quais são os itens presentes nesse documento nos territórios dos 

procedimentos Socioeducativos? 

Aproximando-nos de um exemplo de Diagnóstico Polidimensional, observa-se um modelo 

preenchido pelo técnico do serviço
59

 no setor de Medidas Socioeducativas e ressalta-se sobre a 

preocupação de não identificar o sujeito neste estudo. Na tentativa de se poder refletir sobre este 

documento socioeducativo, procuramos dividi-lo em partes; abaixo segue a primeira parte deste 

documento. 

 
IDENTIFICAÇÃO 

NOME: Adolescente  

DATA DE NASCIMENTO: 00/ 00/ 0000 IDADE: 00anos 

RESPONSÁVEL: (nome da mãe) 

Endereço:  

Telefone:  
Quadro 1- Identificação do adolescente 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

Como se pode ver acima no quadro número 1, os primeiros dados que aparecem são o nome 

do adolescente, a data do seu nascimento, a idade, o nome da mãe ou o responsável, assim como 

o endereço e telefone da família. Percebe-se assim, num primeiro momento, a necessidade dos 

dados pessoais, e da aproximação com a família do adolescente infrator. 

Destaca-se que o SINASE
60

 (2006) se baseia nas legislações nacionais vigentes
61

 e nas 

quais o Brasil é signatário
62

, procurando, portanto, propor um modelo no qual traz à tona os 

direitos dos sujeitos. 

A segunda parte deste documento socioeducativo procura enfatizar os elementos que são de 

ordem jurídica e protocolar no Setor das Medidas Socioeducativas, como se vê abaixo.   

  

                                                 
59

 Vale destacar que os nomes foram preservados, não sendo em nenhum momento identificados, por opção ética e 

metodológica. 
60

 Sistema Nacional de Atendimento socioeducativo.  
61

 Constituição federal e Estatuto da Criança e do Adolescente. 
62

 Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, Sistema Global e Sistema Interamericano dos Direitos 

Humanos: Regras Mínimas das Nações Unidas para Admnistração da Justiça Juvenil –Regras de Beijing, Regras 

Mínimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade. 
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DADOS PROCESSUAIS 

Processo: 000000-00.0000.000.0000 

Ato Infracional: Roubo majorado 

MSE Aplicada: Liberdade Assistida – LA 

Reincidente: (  )Sim  (    )Não 
Quadro 2- Dados processuais 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

O quadro 2 faz referência à identificação processual do adolescente; se o mesmo tiver mais 

de um processo, devem-se constar todos em ordem cronológica: o tipo de ato infracional, qual a 

Medida Socioeducativa aplicada e se o adolescente é reincidente ou não, ou em outras palavras, 

se o sujeito cometeu mais de um ato infracional. De acordo com o Sinase (2012), para a aplicação 

das Medidas Socioeducativas será constituído processo de execução para cada adolescente. A 

seguir temos o quadro 3 que procura relacionar os procedimentos técnicos. 

 

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

Entrevistas semiestruturadas; 

Observação das interações durante atendimentos e visita domiciliar; 

Contatos telefônicos; 

Encaminhamentos e orientações. 
Quadro 3- Procedimentos Técnicos 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

 O quadro 3 é elaborado no esforço em poder ser o primeiro contato da equipe com a 

família do sujeito, seja por meio de visitas domiciliares, ou durante atendimentos na própria 

instituição do MSEMA. O objetivo é o de registrar as informações, orientar e fazer 

encaminhamentos, de acordo com as necessidades específicas; em seguida, seguem as 

informações para o Juizado da Infância e Juventude. Para isso, conforme o Sinase (2012) orienta, 

deve-se ser respeitada a individualização, considerando-se a idade, capacidade e circunstâncias 

pessoais dos adolescentes. Posteriormente, veremos abaixo o quadro 4. 

 

DOCUMENTOS PESSOAIS E CIDADANIA 

O adolescente possui Certidão de nascimento e CPF, falta RG. A situação já está sendo acompanhado 

pelo órgão responsável. 
Quadro 4- Documentos Pessoais e Cidadania 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

  

 No quadro 4, intitulado Documentos pessoais e cidadania, são certificadas as existências 

dos documentos oficiais dos sujeitos; procura-se saber se o adolescente tem ou não documentos; 
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caso não tenha, terá que ser providenciado. O ECA (1990), em seu artigo 15, ratifica que a 

criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas, 

em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos 

na Constituição e nas leis.  Assim, através das suas documentações legais, o sujeito poderá ter 

acesso a outros documentos garantidos por lei. 

O próximo quadro, o de número 5, traz à tona as questões que se relacionam à família dos 

sujeitos. Nele, observam-se registros importantes que são sobre o relacionamento familiar. 

 

RELACIONAMENTO FAMILIAR 

O adolescente considera o relacionamento com a mãe como bom. O responsável relata que o 

comportamento do adolescente tem melhorado desde o início da medida socioeducativa. O socieducando 

tem sido frequente nas atividades do serviço. 
Quadro 5- Relacionamento Familiar 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

  

Neste quadro de número 5, é relatado o histórico familiar do adolescente, o relacionamento 

do mesmo com os demais membros da família, os acontecimentos cotidianos em que a sua 

família está envolvida; é possível observar, por exemplo, como é a relação do sujeito com a sua 

mãe.  A Constituição Federal (1988), artigo 226, sublinha que a família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado. E ainda no paragrafo 8º, destaca que o Estado assegurará a 

assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 

violência no âmbito de suas relações.  

Veremos que o próximo quadro, o de número 6, revela o ponto da escolarização e o da 

profissionalização; portanto, a seguir são destacados os dados sobre a escola e sobre as possíveis 

atividades profissionais dos sujeitos.  

 

ESCOLARIZAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO 

Não há neste Serviço profissional da área de pedagogia para o acompanhamento específico nesta 

área do adolescente. As informações aqui contidas foram obtidas através de relatos do adolescente e 

do seu responsável. Está matriculado em um projeto, sendo que ao final de (ano) terá concluído o 

Ensino Fundamental. Estuda em uma escola estadual. O adolescente não está trabalhando ou inserido 

em curso devido a falta de documentação para inserção no mesmo, foi encaminhado para agilizar o 

processo. Foi encaminhado para o curso em um projeto. 
Quadro 6- Escolarização e Profissionalização 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 
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No quadro 6, um espaço específico para um acompanhamento de um(a) pedagogo(a), nota-

se, nas primeiras linhas desse documento, a ênfase do técnico em registrar que o serviço não 

dispõe do profissional de Pedagogia; portanto, as informações registradas foram baseadas na fala 

do adolescente e da sua mãe. Não há detalhes específicos; quem sabe, só fosse lançado se 

houvesse tal profissional. A LDB (1996), no seu artigo 1º, garante que a Educação abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 

nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais. E o ECA (1990) também menciona, no artigo 53, as questões sobre a 

Educação e Profissionalização; assim, entende-se que a criança e o adolescente têm estes direitos, 

visando ao seu pleno desenvolvimento como pessoa, no seu preparo no exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho. 

O quadro 7 trará as questões relativas à saúde dos sujeitos, como podemos ver a seguir. 

 

SAÚDE 

Não há neste Serviço profissional da área de saúde para o acompanhamento específico nesta área do 

adolescente. As informações aqui contidas foram obtidas através de relatos do adolescente e do seu 

responsável. O adolescente realizou consulta e avaliação médica, após encaminhamento para um 

centro de saúde. Não apresenta problemas de saúde. 
Quadro 7- Saúde 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

Da mesma forma que o serviço das Medidas Socioeducativas ainda não é contemplado com 

o profissional da Educação, com o profissional da Saúde não é diferente. Destacam-se as 

informações baseadas nas falas do adolescente e da mãe. Se houvesse o profissional da área, seria 

feito um diagnóstico específico da Saúde. O ECA (1990) afirma que a criança e o adolescente 

têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de 

existências.  

 A seguir, veremos o quadro 8 que faz referência ao esporte, à cultura e ao lazer, 

remetendo-nos às redes de sociabilidades culturais e de esportes dos sujeitos.  

 

ESPORTE, CULTURA E LAZER 

O adolescente continua praticando esportes na educação física da escola e final de semana, quando se 

reúne com amigos para jogar futebol. 
Quadro 8- Esporte, Cultura e Lazer. 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 
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Nota-se que o quadro 8 procura relacionar as atividades do adolescente com o seu esporte 

favorito, à cultura e ao seu lazer preferido, tanto em família como em suas redes de 

sociabilidades. Percebe-se que neste tópico, a atividade do adolescente é bem restrita. O Estatuto 

da Criança e do Adolescente (1990) ratifica, no seu artigo 59, que os municípios, com o apoio dos 

Estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para as 

programações culturais, as esportivas e de lazer voltadas para a infância e juventude.  

No próximo quadro, o de número 9, verificam-se as questões jurídicas dos sujeitos.  

 

JURÍDICO 

O socioeducando iniciou a medida socioeducativa em dia /mês/ ano. Encontra-se sem orientador 

social, o acompanhamento tem sido realizado pela equipe técnica de referência e familiares, através 

de atendimentos, contatos telefônicos e visita domiciliar. 
Quadro 9- Jurídico 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

 O quadro de número 9 oferece os dados jurídicos, esclarece os acompanhamentos das 

Medidas Socioeducativas, procura tratar das possíveis dúvidas dos adolescentes e as suas famílias 

sobre o Juizado da Infância e Juventude e do Ministério Público. O ECA (1990), no seu artigo 88, 

parágrafo 5, estabelece que deva haver a integração operacional de órgãos do Judiciário, 

Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social; preferencialmente no 

mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial ao adolescente, a quem se atribua 

autoria de ato infracional. Em seguida, o quadro 10 destaca as considerações finais que são 

elaboradas pelos técnicos do serviço. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim sendo, o Adolescente está em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida de modo adequado, apresentando um padrão de comportamento considerado adequado. 
Quadro 10- Considerações Finais 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

 O quadro 10, inserido no Diagnóstico Polidimensional, procura apresentar as 

considerações finais. Neste tópico são registradas algumas observações para os técnicos
63

 

necessárias.  

A seguir, veremos o quadro 11 que versará sobre os anexos. 

                                                 
63

 Psicólogos, Assistentes Sociais e outros que o serviço de Medida dispõe. 
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ANEXO 

Reelaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA 
  Quadro 11- Anexo 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

O quadro 11 trata dos documentos que seguirão anexados ao documento. No exemplo 

acima, observa-se que para o adolescente em questão, foi anexada uma reelaboração do PIA. No 

entanto, podem ser anexados outros documentos: termos de compromisso, declarações, fichas de 

frequências, entre outros. O Sinase (2012) sugere que a direção do serviço das Medidas 

Socioeducativas pode também requisitar ao estabelecimento de ensino, o histórico escolar do 

adolescente, assim como as anotações sobre o seu aproveitamento. 

É possível observar que após o tópico dos anexos, no Diagnóstico Polidimensional, tem-

se o preenchimento da data e o da assinatura do técnico de referência. Na finalização desse 

documento, entra em cena o Plano Individual de Atendimento. 

No esforço em descrevermos o modelo de um PIA, vale lembrar que os dados
64

 utilizados 

são os mesmos do adolescente tratado no Diagnóstico Polidimensional. O Plano Individual de 

Atendimento é identificado no quadro 12. Ressalta-se que as informações são preenchidas pelos 

técnicos desse Serviço de Medida Socioeducativa em Porto Velho.  

 Os primeiros dados são os mesmos do Diagnóstico Polidimensional; destaca-se que o 

preenchimento do PIA se faz necessário com a presença do adolescente e dos seus responsáveis, 

porque eles precisam assinar, certificando-se de que todas as informações são registradas, para 

posteriormente, serem encaminhadas ao Juizado da Infância e Juventude para homologação.  

A seguir, podemos verificar o Quadro 12 com as informações coletadas do Diagnóstico 

Polidimensional e inseridas no PIA, com a participação do adolescente e dos seus responsáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64

 Destaca-se que por questões metodológicas, não foram identificados os adolescentes.  
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(continua) 
PIA – Plano Individual de Atendimento 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME:      IDADE: 00 anos 

DATA DE NASCIMENTO: 00/00/0000 

RESPONSÁVEL:  (mãe) 

EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA: 

EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA:  

ÁREA: SERVIÇO SOCIAL, PSICOLOGIA (respectivamente) 

DATA: 

 

 
Situação / 

Necessidade 

Objetivo do 

adolescente 

Estratégia de 

ação 
Responsáveis 

Encaminhamentos/ 

Rede 
Prazo  

Documentos 

Pessoais 

O adolescente 

possui Certidão de 

nascimento e CPF, 

falta RG. A situação 

já está sendo 

acompanhado pelo 

órgão responsável. 

Obter a 

documentação 

para fazer um 

curso  

Encaminhament

o do caso ao 

para agilidade 

do caso. 

Responsável, 

Adolescente, 

Outro órgão 

Equipe técnica 

de referência 

do Serviço de 

Medida 

Rede responsável 60 dias 

Relacionamento 

Familiar 

O adolescente 

considera o 

relacionamento com 

a mãe como bom. O 

responsável relata 

que o 

comportamento do 

adolescente tem 

melhorado desde o 

início da medida 

socioeducativa. O 

socieducando tem 

sido frequente nas 

atividades do 

serviço. 

Continuar com o 

relacionamento 

bom. 

Participação nas 

atividades do 

Serviço de 

Medida. 

 

Atendimentos 

com adolescente 

e família. 

Outros 

Encaminhament

os  

Adolescente 

Responsável 

Equipe técnica 

do Serviço de 

Medida 

Secretaria 

Responsável/ 

Serviço de Medida 

 

 

Imediato 

 
Situação / 

Necessidade 

Objetivo do 

adolescente 

Estratégia de 

ação 
Responsáveis 

Encaminhamentos/ 

Rede 
Prazo  

Escolarização 

Está matriculado em 

um projeto, sendo 

que ao final de (ano) 

terá concluído o 

Ensino 

Fundamental. 

Estuda em uma 

escola estadual 

Passar de ano. 

Acompanhamen

to de frequência 

e 

aproveitamento 

escolar através 

de declaração e 

boletim escolar. 

 

Responsável  

Adolescente  

Equipe técnica 

do Serviço de 

Medida 

Secretaria 

Responsável / 

Escola Estadual  

A cada 

bimestre 

Saúde 

O adolescente 

realizou consulta e 

avaliação médica, 

após 

encaminhamento 

para um centro de 

saúde. Não 

apresenta problemas 

de saúde. 

Deseja tratamento 

odontológico. 

Encaminhament

o para consulta 

e exames 

preventivos. 

Responsável 

Adolescente 

Equipe técnica 

do Serviço de 

Medida 

Centro de Saúde 

Responsável 

Contem

plado. 
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Esporte, Cultura e 

Lazer 

 

O adolescente 

continua praticando 

esportes na 

educação física da 

escola e final de 

semana, quando se 

reúne com amigos 

para jogar futebol. 

Em branco 

Recomendações

sobre a 

importância do 

desenvolviment

o de atividade 

de esporte, 

cultura e lazer. 

Outros órgãos/  

Equipe técnica 

do Serviço de 

Medida 

Secretaria 

Responsável / 

Escola  

Imediato 

Profissionalização 

 

O adolescente não 

está trabalhando ou 

inserido em curso 

devido a falta de 

documentação para 

inserção no mesmo, 

foi encaminhado 

para agilizar o 

processo. Foi 

encaminhado para  

curso em um 

projeto. 

Quer fazer curso. 

Encaminhament

os a prosseguir 

em curso. 

Responsável 

Adolescente 
Escola do curso 20 dias 

 
Situação / 

Necessidade 

Objetivo do 

adolescente 

Estratégia de 

ação 
Responsáveis 

Encaminhamentos/ 

Rede 
Prazo  

Jurídico 

O adolescente 

iniciou a medida 

socioeducativa em 

00 de mês de ano 

Cumprimento da 

MSE 

Orientação 

sobre as 

Medidas 

Responsável 

Adolescente 

Equipe técnica 

do Serviço de 

Medida 

Em branco. 

Até o 

final da 

Medida 

OBJETIVOS DECLARADOS PELO ADOLESCENTE:  

São todas as informações da tabela II. 

OBJETIVOS DECLARADOS PELA FAMILIA OU RESPONSÁVEIS: 

Responsável do adolescente tem como objetivo o progresso para o filho no que concerne às áreas educação e profissionalização. 

Considera que o comportamento dele tem melhorado considerando-se como estava anteriormente 

PREVISÃO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E/OU CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

 Continuar frequentando a escola l (nome da escola), inserido em suas atividades; 

 Participação nas atividades deste Serviço. 

ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA: 

 Atendimentos, Orientações, Visitas domiciliares, Contatos telefônicos; 

 Encaminhamento para inserção em programa de fortalecimento de vínculos; 

(continuação) PIA – Plano Individual de Atendimento 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENÇÃO À SUA SAÚDE: 

 Encaminhamento ao Centro de saúde. 

 Orientações gerais sobre saúde. 

   Referência: 

Art. 60. A atenção integral à saúde do adolescente no Sistema de Atendimento Socioeducativo seguirá as 

seguintes diretrizes: 

 I  - previsão, nos planos de atendimento socioeducativo, em todas as esferas, da implantação de ações de 

promoção da saúde, com o objetivo de integrar as ações socioeducativas, estimulando a autonomia, a 

melhoria das relações interpessoais e o fortalecimento de redes de  apoio aos adolescentes e suas 

famílias; 
II – inclusão de ações e serviços para a promoção, proteção, prevenção de agravos e doenças e recuperação 

da saúde; 

III – cuidados especiais em saúde mental, incluindo os relacionados ao uso de álcool e outras substâncias 

psicoativas, e atenção aos adolescentes com deficiências; 

IV – disponibilização de ações de atenção à saúde sexual e reprodutiva e à prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis; 

Art. 61. As entidades que ofereçam programas de atendimento socioeducativo em meio aberto e de 

semiliberdade deverão prestar orientações aos socioeducandos sobre o acesso aos serviços e às unidades do 

SUS.  

 

Observações: A agenda de atividades será de acordo com as demandas mais emergenciais do referido PIA. Este juízo será informado dos 

avanços no processo socioeducativo do adolescente nos relatórios de acompanhamento da MSE. Este documento se constitui no Plano de 

Atendimento Individual – PIA, fazem entre si o adolescente, sua genitora, e as técnicas de referência: Assistente Social e Psicóloga. O 

presente PIA é um instrumento que busca nortear ações para trajetória de desenvolvimento pessoal e social do adolescente e na conquista 

de metas e compromissos pactuados com o adolescente e sua família, durante o cumprimento da medida socioeducativa. Diante do 

exposto, o adolescente, a família e a equipe firmaram presente Plano Individual de Atendimento – PIA em consonância ao Termo de 

Compromisso de Liberdade Assistida. 

  Firmam o presente compromisso: 

Adolescente:   

 Mãe:  

 

Equipe técnica:      

Psicóloga  

Assistente social      

Porto Velho, ______ de _________________________ de 0000. 

 

Quadro 12 - Quadro completo de um PIA atualizado pelas equipes com os resultados da avaliação Interdisciplinar 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

O quadro 12 é o resultado das observações que foram registradas a partir do Diagnóstico 

Polidimensional e inseridas no instrumento pedagógico, juntamente com a participação da família 

e do adolescente; destaca-se que é de extrema importância, pois os mesmos precisam assinar o 

PIA para que este documento tenha validade e possa ser encaminhado ao Juizado da Infância e 

Juventude.  

As reflexões de Bandeira (2006) nos ajudam a entender que o PIA deve ser analisado e 

discutido, também, com o adolescente e seu representante legal, pois a liberdade do adolescente 

de se manifestar e de ser ouvido constitui fator importantíssimo para o efetivo cumprimento da 

medida, a qual exige voluntariedade e envolvimento da família. Desse modo, entende-se que o 

PIA é um documento que precisa constantemente ser (re)avaliado, juntamente com os atores 

adolescentes e os seus respectivos responsáveis. 

(conclusão) 
PIA – Plano Individual de Atendimento 
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Como se pode observar, as providências protocolares neste setor público se iniciam a partir 

dos registros das informações dos sujeitos nos Diagnósticos Polidimensionais e no PIA. Percebe-

se que este trabalho permite revisitar a história de vida do adolescente infrator, o que possibilita 

acompanhar com mais eficiência as demandas nos territórios das Medidas Socioeducativas em 

Porto Velho.  

No transcurso da instrução processual bem como na fase de execução de sentenças 

infracionais, há situações em que a autoridade judiciária determina à equipe interprofissional 

(SINASE, 2006) a elaboração de avaliação psicossocial dos adolescentes envolvidos no 

cometimento de infrações, a fim de subsidiar a sentença infracional ou favorecer a tomada de 

outras decisões importantes à garantia de direitos dos jovens vinculados aos processos. Os 

pareceres técnicos são elaborados a partir de visitas domiciliares, institucionais e de entrevistas 

individuais e/ou grupais.  

Quando no documento Multiassistencial o foco são as dimensões pedagógicas, entra em 

cena o papel do pedagogo nas Medidas Socioeducativas, debate que será desenvolvido nas linhas 

do próximo estudo.    

 

2.3 A DIMENSÃO SOCIOEDUCATIVA DO PIA: O PAPEL DO(A) PEDAGOGO(A) 

 

A educação possui uma função social determinante no desenvolvimento 

de todo ser humano, pois o  contato  com o outro, mediado  pelo  mundo  

e  pelas  relações  interpessoais, permite  a  troca  e  absorção  de  

valores  éticos  e  morais primordiais  para  a  integração  na  sociedade. 
 

Bruna C. Monteiro de Almeida
65

 

 

 

 Quando se debruça nas diretrizes do SINASE (2006), destacadas por sua natureza 

pedagógica nos territórios da Medida Socioeducativa, observa-se o termo Incompletude 

institucional
66

, caracterizado pela utilização do máximo possível de serviços na comunidade, 

responsabilizando as políticas setoriais no atendimento aos adolescentes; em outras palavras, este 

princípio visa à garantia de proteção integral ao adolescente através do comprometimento dos 
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sistemas públicos de saúde, educação, trabalho, previdência social, assistência social, cultura, 

esporte, lazer, segurança pública, entre outros. 

 A epígrafe escolhida ajuda a pensar a Educação como fator importante para a mudança de 

vida do adolescente que cometeu ato infracional, no esforço em poder auxiliar o sujeito a almejar 

novas perspectiva de vida, o que pode nos remeter à reflexão de Almeida e à Carta Magna
67

, em 

seu artigo 205, quando preceitua que a Educação é um direito de todos e dever do Estado e da 

família, devendo ser 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. 

Como um direito estabelecido em lei, a Educação precisa ser garantida, sobretudo quando 

se refere ao adolescente que cometeu atos infracionais: na internação ou no meio aberto. Para 

isso, o desenvolvimento dos trabalhos do pedagogo é de suma importância no processo de 

acompanhamento da Medida Socioeducativa.  

Há de se chamar a atenção para a atuação do(a) pedagogo(a), pois, ele(a) não está 

limitado(a) apenas aos espaços escolares, podendo exercer as suas atividades profissionais, a sua 

função, nos lugares em que a Educação esteja presente, ampliando, assim, o seu campo de 

atuação. 

Libâneo (2001) destaca que o pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da 

prática educativa, direta ou indiretamente ligadas à organização e aos processos de transmissão e 

assimilação de saberes e modos de ação, tendo em vista, objetivos da formação humana 

previamente definidos em sua contextualização histórica.  

É possível refletir que as novas atividades do pedagogo no âmbito dos espaços não 

escolares não tenham a vocação de substituir as atividades pedagógicas nas instituições 

escolarizadas; pelo contrário, complementar, somar, fazendo avançar a necessidade desse 

profissional nos outros universos, abrindo as portas para o pedagogo poder se inserir 

profissionalmente nas várias instâncias sociais. 

O esforço deste estudo, portanto, é sublinhar a necessidade do profissional da Educação, 

mais especificamente, o(a) pedagogo(a) em poder atuar no Setor público das Medidas 

Socioeducativas em meio aberto. A atuação deste novo servidor no Serviço de Medida 
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Socioeducativa em Meio Aberto
68

, Porto Velho, poderia contribuir em poder (re)avaliar a 

aplicação e a execução dos trabalhos, com definições de papéis e responsabilidades que almejam 

colocar em cena as ações pedagógicas no âmbito não escolar. 

Quando o assunto é o Plano Individual de Atendimento
69

 e o Diagnóstico 

Polidimensional, observam-se nesses instrumentais campos específicos, que devem ser 

preferencialmente elaborados pelo profissional da Educação, como podemos ver no quadro 

abaixo.  

 

ESCOLARIZAÇÃO 

O adolescente foi transferido para outra escola. A transferência se deu por recomendações da primeira 

escola, devido aos sucessivos desentendimentos com outros alunos, que geraram situações violentas. O 

adolescente verbaliza seu interesse em concluir o ensino fundamental, pois entende que dessa forma terá 

melhor oportunidades de ingressar no mercado de trabalho. 
Quadro 13 - Escolarização  

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

No quadro 13, verifica-se outro exemplo da vida escolar de um adolescente; situação não 

muito diferente dos demais sujeitos que são atendidos pelo serviço da Medida Socioeducativa. É 

importante destacar que os dados foram repassados pelo responsável e pelo próprio adolescente à 

equipe do serviço, da área de Serviço Social e Psicologia, por isso, não há nada mais aprofundado 

sobre a questão da escolarização.  

O quadro chama a atenção pelo fato de o adolescente declarar que tem interesse em terminar 

os estudos para ter oportunidades de trabalho; percebe-se que o sujeito tem a consciência do valor 

da Educação para a sua vida. A LDB (1996) em seu artigo 22 destaca que a Educação Básica tem 

por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Nota-se mais uma vez neste setor público a necessidade de um profissional pedagogo(a) 

preparado para atender as necessidades dessa demanda.  

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE, 2006) destaca alguns pontos 

relacionados diretamente com o profissional da Educação: a) consolidar parcerias com os Órgãos 

executivos do Sistema de Ensino visando o cumprimento do capítulo IV
70

 do ECA e, sobretudo, a 

garantia de regresso, sucesso e permanência dos adolescentes na rede formal de ensino; b) 
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redirecionar a estrutura e organização da escola (espaço, tempo, currículo) de modo que favoreça 

a dinamização das ações pedagógicas, ao convívio em equipes de discussões e reflexões e que 

estimulem o aprendizado e as trocas de informações, rompendo, assim, com a repetição, rotina e 

burocracia; c) propiciar condições adequadas aos adolescentes para a apropriação e produção do 

conhecimento; d) garantir o acesso a  todos os níveis de educação formal aos adolescentes 

inseridos no atendimento socioeducativo de acordo com sua necessidade; e) estreitar relações 

com as escolas para que conheçam a proposta pedagógica das entidades e/ou programas que 

executam o atendimento socioeducativo e sua metodologia de acompanhamento aos 

adolescentes; f) desenvolver os conteúdos escolares, artísticos, culturais e ocupacionais de 

maneira interdisciplinar no atendimento socioeducativo; g) permitir o acesso à educação escolar 

considerando as particularidades do adolescente com deficiência, equiparando as oportunidades 

em todas as áreas
71

, de acordo com o Decreto nº 3.298/99. 

Como o PIA é o instrumento inserido no serviço de Medidas Socioeducativas com os 

registros das atividades que serão desenvolvidas com o adolescente, nele há também as atividades 

e as abordagens do profissional pedagogo, que após ter realizado o diagnóstico do sujeito, 

procura definir as estratégias para se poder trabalhar as necessidades referentes à Educação. 

Assim sendo, as ações pedagógicas além dos muros escolares contribuem para a formação 

social daqueles adolescentes no âmbito das Medidas Socioeducativas, no esforço em poder 

trabalhar com os sujeitos: como lidar consigo mesmo, com os outros, incentivar outras práticas 

cidadãs distantes dos atos infracionais (SINASE, 2006); desse modo, percebe-se a importância do 

pedagogo(a) para atender as novas demandas sociais que também precisam do profissional da 

Pedagogia. 

Os estudos de Libâneo (2002) nos instigam a pensar que a base da formação de educadores 

não é apenas a docência, mas engloba a formação pedagógica como um todo. Essa formação 

extrapola o âmbito escolar formal, envolvendo esferas mais amplas de Educação não formal e 

formal. Por isso, esse profissional precisa estar atento a essas transformações e capacitado para 

nelas atuar, pois a Pedagogia busca compreender as práticas educativas, e tais práticas estão 

presentes em diversas instâncias, conforme Libâneo e Pimenta (2002, p.29) destacam: 
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Todo educador sabe, hoje, que as práticas educativas ocorrem em muitos 

lugares, em muitas instâncias formais, não formais, informais. Elas acontecem 

nas famílias, nos locais de trabalho, na cidade e na rua, nos meios de 

comunicação e, também, nas escolas. Não é possível mais afirmar que o trabalho 

pedagógico se reduz ao trabalho docente nas escolas. [...] A Pedagogia é mais 

ampla que a docência, educação abrange outras instâncias além da sala de aula, 

profissional da educação é uma expressão mais ampla que profissional da 

docência, sem pretender com isso diminuir a importância da docência 

(LIBÂNEO; PIMENTA, 2002, p. 29).  

 

Não é difícil perceber que cada vez mais o mercado profissional clama por novos territórios 

para a atuação dos pedagogos; cumpre esclarecer que a ampliação desse espaço de trabalho para 

o profissional de Pedagogia procura colocar em cena as necessidades sociais, que precisam das 

especificidades e das habilidades do(a) pedagogo(a). 

No Diagnóstico Polidimensional
72

, há também um campo relacionado à Educação que 

deveria ser preenchido preferencialmente por um(a) pedagogo(a). Destaca-se no Diagnóstico 

utilizado nas Medidas Socioeducativas de meio aberto, o item que é intitulado 

“profissionalização”, como se pode observar no quadro abaixo. 

 

PROFISSIONALIZAÇÃO 

Embora a prioridade do adolescente seja a escolarização, verbaliza interesse em realizar curso 

profissionalizante de mecânica. Não foi identificada oportunidade de inserir gratuitamente o 

adolescente no curso pretendido ou quaisquer outros. Os cursos disponíveis exigem estar cursando o 

ensino médio. Assim, o adolescente precisa priorizar os estudos no ensino regular, com o intuito de 

atingir a escolaridade mínima exigida para os cursos profissionalizantes gratuitos. Ressaltamos que 

alguns aspectos como escolarização, profissionalização não foram melhor avaliados por falta de 

profissional especifico da área. 
Quadro 14-Profissionalização 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

O artigo 227 da Constituição Federal (1988) destaca o direito à profissionalização entre os 

direitos fundamentais a serem assegurados com absoluta prioridade pela família, pela sociedade e 

pelo Estado. 

O quadro acima traz uma observação: “Ressaltamos que alguns aspectos como 

escolarização, profissionalização não foram melhor avaliados por falta de profissional específico 

da área.”. Como no setor ainda não há um profissional atuante na área da Educação, algumas 

perguntas são realizadas por outro profissional, mais especificamente, psicólogo ou assistente 
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social, tais como: Estuda? Caso seja desistente, aprofundar nos motivos. Dificuldade escolar? Sua 

leitura é compatível com sua escolarização? Escreve? Compatível com sua escolarização? Já fez 

algum curso? Áreas de interesse? Observa-se, portanto, uma lacuna que clama por um pedagogo 

neste Setor de Medidas Socioeducativas. 

Outro item para as atribuições do(a) pedagogo(a) seria o que traz o título “Esporte, Cultura 

e lazer”; neste ponto devem ser preenchidos os dados do adolescente com outras questões, o que 

se pode observar a seguir.  

 

ESPORTE, CULTURA E LAZER 

O adolescente mudou de endereço e a mudança foi positiva, pois está próximo à casa de familiares, 

onde o responsável permite com maior flexibilidade o seu acesso, pratica atividades de esporte e lazer. 

Relata que frequenta a quadra poliesportiva, onde joga futebol e pratica esporte com bicicleta. Para 

não prejudicar a frequência escolar, foi sugerido a frequência do adolescente nas atividades realizados 

com adolescentes desse Serviço de Medida.  
Quadro 15- Esporte, Cultura e Lazer 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

As questões relacionam-se às suas redes de sociabilidade, amizade, o que também pode 

remeter à ação educativa do(a) pedagogo(a), que dialogará com o sujeito e os seus interlocutores 

sociais: o adolescente, a família e amigos. 

O Sinase (2006) destaca um fator importante quando o assunto são os profissionais que 

atuam no âmbito das Medidas Socioeducativas, no tocante às equipes multidisciplinares, 

 

grupos de agentes de diferentes áreas do conhecimento e especialidades, que se 

formam levando, prioritariamente, em consideração, a reinvenção de suas 

interfaces. Devem ser promovidos encontros sistemáticos e se guiarem pelo 

projeto pedagógico do programa de atendimento socioeducativo (SINASE, 

2006, p. 47).  

 

Uma questão relevante, que também merece destaque, é o projeto político pedagógico, 

temática apresentada pelo Sinase (2006) para tratar dos projetos educativos e dos princípios 

norteadores de sua proposta;  

 

O entendimento do trabalho que se quer organizar (o que queremos, por quê?) os 

objetivos (geral e específicos) e a organização que vai se dar para alcançar estes 

objetivos, tais como modelo de gestão, assembléias, equipes e outros, o 

detalhamento da rotina, o organograma, o fluxograma, o regimento interno, 

regulamento disciplinar, onde se incluem procedimentos que dizem respeito à 

atuação dos profissionais junto aos adolescentes, reuniões das equipes, estudos 

de caso, elaboração e acompanhamento do PIA (SINASE, 2006, p. 47). 
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O serviço de atendimento socioeducativo deve elaborar o seu Projeto Político 

Pedagógico
73

 sob o olhar da intersetorialidade, no qual cada política pública executa as suas 

ações de acordo com as suas atribuições. Para isso, é necessário fortalecer a cooperação entre os 

entes federados, elaborar planos de gestão, no qual tanto a família, quanto os outros atores 

envolvidos possam visualizar a proposta pedagógica, que visa o atendimento do adolescente em 

cumprimento da Medida Socioeducativa. 

O Projeto político pedagógico inserido neste Setor público é uma ferramenta importante 

para o serviço de atendimento aos adolescentes, pois deixa claro, o início, o meio e o fim do 

processo socioeducativo em que o sujeito será submetido; esse assunto é também da Educação. 

Trata-se, portanto, de um desafio nos territórios além dos muros escolares, mais especificamente 

nas Medidas Socioeducativas, estabelecer a sua proposta pedagógica.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais (2006) acenam que o PPP
74

 vai além de um simples 

documento; ele é o ponto de partida para a conquista da autonomia da instituição, tendo como 

base a construção da identidade de cada escola/instituição enquanto manifestação de seu ideal de 

educação, permitindo uma nova e democrática ordenação pedagógica das relações 

escolares/institucionais.  

Desse modo, o projeto político pedagógico deve ser assumido pela comunidade educativa, 

ao mesmo tempo, como sua força indutora do processo participativo na instituição e como um 

dos instrumentos de conciliação das diferenças, de busca da construção de responsabilidade 

compartilhada por todos os membros integrantes da comunidade escolar/institucionais, sujeitos 

históricos concretos, situados num cenário geopolítico preenchido por situações cotidianas 

desafiantes. 

As Medidas Socioeducativas desenham o seu PPP, organizado de acordo com os princípios 

do Sinase. Destaca-se também que o serviço de atendimento socioeducativo organiza as suas 

ações com bases éticas, frente às situações cotidianas, visando contribuir para uma atitude cidadã 

do adolescente. Há de se ressaltar que nesse Projeto Politico Pedagógico deverá estar incluso o 

Diagnótico Polidimensional e, sobretudo, o Plano Individual de Atendimento dos sujeitos.  

 Os documentos analisados e estudados podem justificar a necessidade da presença do 

profissional das ações pedagógicas; isso nos ajuda a repensar que cada vez mais o pedagogo 
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ganha espaço em outros universos profissionais, além dos muros escolares, o que pode ser 

considerado por esse setor público.  

O próximo capítulo, como numa tentativa de epílogo, irá trazer para o debate o caráter 

pedagógico neste Setor público, as experiências e as opiniões dos profissionais que trabalham 

nesse território das Medidas Socioeducativas, procurando trazer à tona as possíveis análises a 

partir das questões elaboradas para os servidores do Serviço de Medida Socioeducativa.    

 

3. A HORA E A VEZ DA PEGAGOGIA NAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 

3.1. O CARÁTER PEDAGÓGICO ALÉM DOS MUROS ESCOLARES 

 

Sua presença faz a diferença. Vote para o Conselho Tutelar de sua 

cidade. O destino das crianças e adolescentes em suas mãos. Exerça a 

cidadania plena. 

 
Ministério Público de Rondônia

75
 

 

 

A notícia citada na epígrafe procurou convidar os interlocutores para as eleições dos 

conselheiros tutelares da cidade de Porto Velho, que ocorreu no dia 4 de outubro de 2015, 

domingo, data em que atuei como mesária nesse evento democrático municipal. Vale destacar 

que foi o primeiro processo eleitoral no município de Porto Velho para a escolha unificada dos 

conselheiros tutelares, além de ter sido em nível nacional, ou em outras palavras, a eleição 

aconteceu em todos os estados brasileiros nessa mesma data. 

A determinação de uma data única para a escolha dos conselheiros foi definida pela Lei 

Federal nº 12696/2012, que também assegurou a esses profissionais direitos como licença 

maternidade e paternidade, cobertura previdenciária e férias. No exercício das suas atividades, os 

conselheiros tutelares devem contribuir para o enfrentamento às violações dos direitos das 

crianças e adolescentes, atuando, por exemplo, no combate às situações de negligência, 

exploração sexual e violência física e psicológica.  

Os conselheiros (DIGIÁCOMO & DIGIÁCOMO, 2013) também são responsáveis pela 

fiscalização e aplicação das políticas públicas direcionadas à população infanto-juvenil, 

                                                 
75

Mensagem de divulgação das eleições dos Conselheiros Tutelares/2015 de Porto Velho promovido pelo Ministério 

Público do Estado de Rondônia. Disponível em <http://www.mpro.mp.br> Acesso em 04/10/2015.   

http://www.mpro.mp.br/


61 

 

exercendo um papel estratégico na proteção jurídico social dos direitos da criança e do 

adolescente. Atualmente, o Brasil possui 5.952 Conselhos Tutelares em funcionamento
76

. Mas 

por que tratar do Conselho tutelar no itinerário desse estudo? 

De acordo com o ECA/1990, em seu artigo 131, “o Conselho Tutelar é o órgão 

permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”. Portanto, este assunto está também 

relacionado à Educação, mais especificamente às ações pedagógicas que estão além dos muros 

escolares.   

Não se pode deixar de citar este órgão, que é de suma importância para a temática deste 

estudo; o Conselho Tutelar tem uma função essencial na questão da garantia dos direitos da 

criança e do adolescente, que se encontra em situação de vulnerabilidade social. Por isso, faz 

necessária uma discussão que transite entre os territórios da Educação, do Estatuto da Criança e 

do Adolescente e do Conselho Tutelar. 

É possível salientar que os direitos dos cidadãos não são apenas proclamados ou só 

reconhecidos, mas efetivamente protegidos até mesmo contra o próprio Estado que os tenha 

violado como destaca Bobbio (1992). Os profissionais das várias instâncias há muito anunciam 

que muitas são as leis, no entanto, poucos são os números dos órgãos que procuram cumprir ou 

fazem cumprir as exigências das demandas jurídicas.       

Não se pode desconsiderar que as vitórias dos direitos sociais foram conquistadas com 

muitos sacrifícios; os sujeitos ainda sofrem no esforço em poder avançar nas lutas e conquistas 

sociais. 

Os estudos de Bobbio (1992) sugerem que a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

representa uma síntese do passado e uma inspiração para o futuro. Ela traz uma verdadeira 

transformação na sociedade, garantido que somos iguais, temos a liberdade de expressar nossas 

opiniões e devemos ser fraternos uns com os outros.   

Para que os direitos dos sujeitos sejam prevalecidos, o Estado, um dos interlocutores das 

leis constitucionais, não pode ficar adormecido; ainda que se perceba uma longa via de 

burocratização no seio das instituições jurídico-sociais, os direitos dos sujeitos podem e devem 

prosseguir nas arenas dos vários tribunais (BANDEIRA, 2006). 
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É nesse universo dos direitos e deveres dos sujeitos que podemos refletir acerca das 

crianças e dos adolescentes, tendo aqui como fio condutor desse estudo, o adolescente que 

cometeu algum ato infracional. É nessa esfera jurídica em que o trabalho dos conselheiros 

tutelares tem relevância, no esforço em poder aplicar as medidas legais cabíveis, procurando 

garantir, assim, o cumprimento dos direitos e deveres dos sujeitos sociais. (DIGIÁCOMO & 

DIGIÁCOMO, 2013). 

No dia 13 de julho de 2015, portanto, ainda nesse ano, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente completou 25 anos de existência; um marco muito valioso, porém, por outro lado, é 

possível refletir que ainda existem lacunas nesse debate, sobretudo quando se tem um diálogo 

com a Educação. 

Não é difícil acompanharmos os noticiários de TV, as manchetes dos jornais, anunciando 

barbaridades no universo das crianças e dos adolescentes. A exploração sexual é uma 

personagem vilã nesse cenário. Mas como lidar com isso? Esta temática é um filme assustador 

cujo protagonista é o adolescente em conflito com a lei. Nessa acepção, o Estado não pode fechar 

os olhos para essa mazela social; implementar ações que possam contribuir no esforço em afastar 

esse pesadelo social é um caminho desejável que também se cruza com a Educação.   

Por outro lado, há a outra personagem social, a saber, a própria sociedade, que, como 

numa sentença jurídica de condenação, atribui a culpa ao adolescente, tratando-o como 

irrecuperável, fazendo apenas um recorte do ato infracional, esquecendo-se de que esse sujeito 

tem histórias, tem direitos e deveres; nesse sentido, as Medidas Socioeducativas cumprem o seu 

papel em poder  responsabilizar os adolescentes infratores pelas(os) suas atitudes/atos; no 

entanto, vale destacar que este setor público insiste em poder acreditar na mudança dos 

comportamentos sociais dos sujeitos. 

Um mergulho no artigo de nº 205 da Constituição Federal de 1988, ajuda-nos a refletir 

que a Educação é um direito fundamental para todos os sujeitos; ela é garantida para o cidadão, 

sem distinção alguma, inclusive para os adolescentes em conflito com a lei. A Educação, como 

uma lâmpada mágica, faz iluminar a consciência dos sujeitos, abre portas para novas experiências 

com os adolescentes em situação de ato infracional.  

E quando o assunto são as crianças e os adolescentes, os direitos também são garantidos, 

portanto, há de se criar novas ações, políticas públicas diferenciadas que tragam à tona o 

compromisso social com esses sujeitos (BANDEIRA, 2006). Nessa perspectiva, são indícios 
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desejáveis: privilegiar a criação de novos espaços que estimulem o protagonismo juvenil, 

procurar contratar mais profissionais habilitados que possam escutar mais os sujeitos. 

Vale refletir que a experiência em poder reuni-los em grupos ou individualmente não é o 

suficiente; quem sabe, procurar desenvolver ações em atividades e reflexões contínuas, o que 

pode instigar os sujeitos em seus projetos de vida pessoal e social. 

Diante desse cenário, a Educação, mais especificamente a atuação do(a) pedagogo (a) nos 

diversos espaços, possibilita reverter um quadro de pessimismo social, trazendo à tona horizontes 

de expectativas, nos quais o adolescente possa se mirar e acreditar na sua mudança de 

comportamento social. 

Nesse sentido, os conselhos tutelares entram em cena, no esforço em poder aplicar as 

medidas adequadas que procuram atender as responsabilidades sociais das crianças e dos 

adolescentes. Em conformidade com o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o 

Conselho Tutelar tem as seguintes atribuições:  

 

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 

e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; 

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas 

previstas no art. 129, I a VII; 

III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: 

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço 

social, previdência, trabalho e segurança; 

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento 

injustificado de suas deliberações. 

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua 

infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou 

adolescente; 

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, 

dentre as previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato 

infracional; 

VII - expedir notificações; 

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou 

adolescente quando necessário; 

IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta 

orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente; 

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos 

direitos previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal; 

XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou 

suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de 

manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. 

(Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009)  
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XII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, 

ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas 

de maus-tratos em crianças e adolescentes. (Incluído pela Lei nº 13.046, 

de 2014). 

Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho 

Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, 

comunicará incontinenti o fato ao Ministério Público, prestando-lhe 

informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências 

tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. 

(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009. ECA. Art. 136).  

 

Como a atuação do Conselho é autônoma (DIGIÁCOMO & DIGIÁCOMO, 2013), ele 

pode requisitar os serviços que estejam sendo negado às crianças e aos adolescentes, como o 

direito às vagas escolares, creches, ou seja, à Educação. Nesses termos, destaca-se a situação 

escolar de um adolescente que cometeu ato infracional; muitas escolas procuram fechar as suas 

portas para o mesmo, justificando que não há vaga, ou que não está mais em período de 

matrículas. 

Se o conselho tutelar é o responsável pela garantia dos direitos da população infanto-

juvenil, há de se destacar que ele precisa assegurar à criança e ao adolescente os seus direitos 

básicos, como o de desenvolver as suas potencialidades numa família estruturada, o direito à 

Educação, saúde, lazer, cultura, dignidade, previdência, enfim, todos os direitos que o credenciem 

como cidadão (DIGIÁCOMO & DIGIÁCOMO, 2013). 

Por isso, entende-se que o debate sobre as Medidas Socioeducativas com o adolescente 

que cometeu ato infracional não se esgota nas questões jurídicas; o assunto é de ordem 

multidisciplinar, o que nos remete ao diálogo com outras áreas do conhecimento: Psicologia, 

Antropologia, Assistência Social, Psiquiatria, Pedagogia; enfim, a voz do tribunal se ancora nas 

especificidades tratadas por uma equipe interdisciplinar, coordenada por um profissional 

capacitado, que elabora um projeto de vida para o adolescente infrator, procurando tratar de uma 

forma integral, no sentido de encontrar uma medida adequada. (BANDEIRA, 2006). 

Mais uma vez, há de se registrar essa lacuna no setor público em Porto velho; trata-se da 

ausência do pedagogo nas Medidas Socioeducativas. É possível refletir que este profissional pode 

contribuir nas tomadas de decisão junto às áreas do conhecimento. 

Para fazer valer o direito das crianças e dos adolescentes, é importante que cada 

profissional, que atue nesses territórios, possa aprimorar o seu conhecimento no Sistema de 
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Garantia de direito da criança e do adolescente
77

; nesse sentido, destacam-se também os 

Conselhos de Direitos que tem papéis diferentes e fundamentais.  

Observa-se que o Conselho de Direito é um espaço de discussão, de formulação das 

políticas públicas nas áreas infanto-juvenis; é um órgão deliberativo permanente e paritário, 

compreendendo órgãos governamentais e não governamentais. Trata-se, portanto, de mais um 

espaço de cunho democrático no contexto social (DIGIÁCOMO & DIGIÁCOMO, 2013). 

Os Conselhos de Direito têm calendários de reuniões, horários definidos e planos de ação 

e de aplicação para o acompanhamento tanto dos Fundos da Infância e Adolescência
78

 como o da 

Política da Criança e do Adolescente. Todo programa, serviço que atua na área da criança e do 

adolescente deve ser cadastrado no Conselho Municipal dos Direito da Criança e do 

Adolescente
79

, até editais de empresas nacionais e internacionais possui como critério de 

aprovação de projeto para captação de recurso, a aprovação dos CMDCA.  

Cumpre destacar que o organizador do processo de escolha para os conselheiros tutelares 

é o CMDCA de cada município, tendo a participação do Ministério Público para o seu 

acompanhamento. Infelizmente os conselhos tutelares e conselhos de Direitos são pouco 

conhecidos. Eles são geralmente subordinados à Secretaria Municipal de Assistência Social 

(DIGIÁCOMO & DIGIÁCOMO, 2013). 

Observa-se que os conselhos tutelares têm abrangência municipal e são formados por 5 

conselheiros, chamados também de membros colegiados. Por sua vez, os conselhos de Direitos 

têm abrangência nacional, estadual e municipal, o que lhes permitem atuar nos seus próprios 

territórios. Há de se observar que nesses conselhos de Direitos, os conselhos de Psicologia e o de 

Serviço Social têm assento e também contribuem nas políticas públicas para as Crianças e os 

Adolescentes.  

É possível perceber que a ausência do(a) pedagogo(a) é também uma constante nos 

conselhos de Direitos da criança e do adolescente; a discussão sobre a exploração sexual, o 

trabalho infantil, os maus tratos com as crianças, com os adolescente, são temas que também 
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dialogam com a Educação; portanto, pode ser discutido também com um profissional da 

Pedagogia.  

Ora, atuar em outros espaços além dos muros escolares possibilita esgaçar as fronteiras do 

conhecimento, do saber, das ações pedagógicas, possibilitando trazer à tona outras experiências, 

múltiplas, que visam contribuir para os aprendizados dos sujeitos. 

Nessa acepção, a pedagogia clama por novos caminhos, desconhecidos, novas maneiras 

de caminhar, inusitadas, o que pode nos remeter à reflexão de Galeano:  

 
A utopia está lá no horizonte 

Aproximo dois passos, ela se afasta dois passos.  

Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. 

Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. 

Para que serve então a utopia? 

Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar
80

 

 

 

É possível refletir que a Educação é o porto seguro dos sujeitos; nesse sentido, ela pode 

orientar a criança e/ou adolescente a rever os seus comportamentos infanto-juvenis, instigando-os 

a (re)desenhar as suas participações sociais, procurando dar visibilidade aos seus direitos e aos 

seus deveres de cidadão.   

No caminhar desse estudo, observa-se a presença constante dos profissionais das mais 

variadas áreas: Ciências Humanas, Sociais e da Saúde para acompanhar os processos nas 

Medidas Socioeducativas. Assim, a próxima leitura procura trazer à tona as questões elaboradas 

para os servidores do MSEMA para nos auxiliar na compreensão sobre os servidores e os seus 

contextos. 
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3.2 EM BUSCA DE RESPOSTAS: QUESTÕES PARA OS SERVIDORES DESTE SETOR 

PÚBLICO EM PORTO VELHO 
 

Educar é sempre uma atitude de esperança. 

 
 Craidy e Gonçalves

81
 

 

 

No esforço em poder avançar no itinerário deste trabalho, apresentando possíveis reflexões 

acerca da importância do debate sobre a Pedagogia além dos muros escolares, a epígrafe deste 

estudo nos instiga a reacender a discussão sobre a Educação que perpassa pelos vários territórios 

nos universos dos sujeitos. 

Os caminhos, as trajetórias, os percursos utilizados pressupõem que houve escolhas, 

seleções, preferências, apoiadas em alguns critérios. Sem a intenção de se esgotar os outros 

possíveis passos para o estudo, este debate é fruto de um trabalho de abordagem qualitativa, no 

esforço em poder se refletir sobre a necessidade do(a) pedagogo(a) no Setor público das Medidas 

Socioeducativas em Porto Velho, abrindo portas para se refletir que é mais um espaço, além dos 

muros escolares, que necessita desse profissional da Educação. 

Vale destacar que para este objetivo, optamos inicialmente em poder observar e analisar 

como o documento socioeducativo é apresentado pela equipe multiassistencial; em seguida, 

utilizamos um questionário com questões abertas, na tentativa de se poder refletir sobre os 

compromissos profissionais no CREAS-MSEMA.   

Os estudos de André (1983) nos instigam a pensar que os diferentes significados de uma 

experiência vivida podem nos auxiliar na compreensão sobre os sujeitos e os seus respectivos 

contextos. Por sua vez, Gil (2002) reflete que a análise qualitativa depende de muitos fatores, tais 

como a natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos do trabalho e os 

pressupostos teóricos que norteiam a investigação, 

 

Assim, neste contexto, o pesquisador não somente analisa a realidade do sujeito, 

a partir da relação direta com o ambiente natural em que está inserido, como vai 

averiguando os seus métodos e ações do dia-a-dia. (GIL, 2002, p.151)  
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Esta aproximação ao ambiente estudado visa colocar em cena as opiniões, percepções dos 

servidores; destaca-se que o questionário só foi aplicado após a aproximação naquele espaço não 

escolar, remetendo-nos aos estudos de Gil (2002):  

 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem 

ser classificados sob este título e uma de suas características mais significativas 

está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como 

questionário e a observação sistemática (GIL, 2002, p. 42). 

     

No esforço em apresentar as questões de 1 a 6, elaboradas para os servidores
82

 do Serviço 

de Medidas Socioeducativas, foi criada um quadro que pode ser visualizada abaixo. 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS SERVIDORES DO MSEMA 
Questão 1 Qual a sua formação acadêmica? E há quanto tempo você está atuando no 

serviço de Medida Socioeducativa em meio aberto? 

 
Questão 2 De que forma você foi inserido (a) no MSEMA? 
Questão 3 Em sua opinião por que o pedagogo tem sido solicitado no MSEMA- 

ambiente não escolar?  

 
Questão 4 Quais as possíveis funções do pedagogo neste serviço? Que atividades ele 

desenvolveria? 

 
Questão 5 Qual sua opinião sobre o trabalho da equipe técnica interdisciplinar – 

operadores sociais (assistente social, psicólogo, pedagogo e advogado) no 

processo socioeducativo do MSEMA? 

 
Questão 6 Relate uma experiência exitosa que tenha ocorrido no MSEMA mesmo sem 

o pedagogo. 

 
Quadro 16 – Questionário para os servidores do MSEMA 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

 

Nota-se neste quadro um questionário que busca trazer à tona os olhares dos servidores 

acerca da ausência do(a) pedagogo(a) no Serviço de Medida socioeducativa, assim como os 

possíveis sentidos da ação desse profissional naquele espaço distante dos muros escolares.  
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Os estudos de Augras (1974) nos ajudam a refletir que a elaboração de um questionário 

requer uma organização que leva em conta os tipos, a ordem, os grupos, a formulação das 

perguntas e também tudo aquilo sobre percepção, estereótipos, mecanismos de defesa, assim 

como a liderança. 

Vale enfatizar que as questões foram produzidas e entregues aos servidores após a 

assinatura do Termo de consentimento Livre e Esclarecido, assinado por todos. Portanto, a 

natureza desse trabalho foi previamente explicada e aceita por todos os seus participantes.  

No caminhar desta discussão, dedico-me à análise das vozes dos servidores, oferecendo, 

portanto, um convite às possíveis interpretações das experiências profissionais naquele setor 

público municipal. 

 

 

3.3. POR UM PEDAGOGO (A) NO MSEMA: ANÁLISES DAS PALAVRAS E 

EXPERIÊNCIAS COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 

Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente 

muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente 

anda pra frente. 

 
Gabriel Pensador

83
 

 

 

O que é possível observar em comum entre as vozes dos servidores que atuam no MSEMA e 

a inspiração poética de Gabriel Pensador, na epígrafe deste texto? Quem sabe, elas possam 

contribuir para acreditarmos e refletirmos sobre as mudanças nas vidas dos seres humanos: de um 

lado, os profissionais desse setor público municipal mobilizando forças para que os adolescentes 

infratores possam (re)acender as chamas das suas vidas sociais; e do outro, o compositor inspira-

nos, acreditando no avanço da vida dos sujeitos. 

Com o objetivo de descrever, apresentar e analisar as experiências dos servidores que 

atuam no Setor de Medidas Socioeducativas, este texto cumpre se aproximar das respostas desses 

profissionais para o questionário aplicado; numa abordagem qualitativa, a análise dos dados deu-

se por meio de procedimentos interpretativos. Nesse sentido, Richardson (1999) sublinha que a 
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complexidade das experiências, permite compreender a multiplicidade e peculiaridades de 

vivências dos grupos sociais e dos sujeitos. 

Para tal exposição, serão apresentados quadros que compõem as escritas dos seguintes 

servidores do MSEMA: coordenador geral, um profissional do Serviço Social, um profissional da 

Psicologia e um Educador Social
84

. Mas por que estes servidores foram escolhidos para este 

estudo?  

O tempo de serviço naquele setor foi um dos critérios utilizados; as suas experiências neste 

setor ratificam a necessidade de se poder tirar da sombra a ausência de um profissional pedagogo 

(a), inspirando-me a avançar nesse debate acadêmico. 

A constituição de um estudo acadêmico, como numa combinação entre teoria e dados, 

procura trabalhar com informações acerca de uma realidade, muitas vezes em processos 

contínuos e mutáveis; o estudo é, portanto, uma busca por respostas para as indagações 

apresentadas. Como sugere Gil (2009, p. 42): “O objetivo [...] é descobrir respostas para os 

problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”.  

Na tentativa de se poder refletir sobre os dados que foram registrados, procuramos dividi-los 

em partes; abaixo segue a primeira parte do questionário aplicado. 

 

Questão 1 – Qual a sua formação acadêmica? Há quanto tempo você está atuando no serviço de 

medida socioeducativa em meio aberto? 

 

Profissional A 

“Minha formação acadêmica é em Psicologia. Estou atuando no MSEMA há 1 ano 

e 4 meses”. 

 

Profissional B “Serviço social. Há 10 meses”. 

 

 

Profissional C 

“Sou formado em Psicologia e atuei como psicólogo no MSEMA por volta de 3 

anos, até assumir o cargo de Chefe de Divisão”. 

 

 

Profissional D 

“Formada em Tecnologia em Gestão Ambiental pela Faculdade Interamericana de 

Porto Velho – UNIRON e graduanda em Geografia pela Universidade Federal de 

Rondônia. Atuando nas medidas socioeducativas em meio aberto há 3 anos, desde 

agosto de 2012”. 
Quadro 17. Tempo de serviço no MSEMA  

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 
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Diante das respostas de cada servidor, percebe-se que todos têm formações diferenciadas 

e possuem um período de atuação considerável no serviço. Observa-se, assim, o cumprimento 

institucional em poder respeitar as diretrizes para as ações de formação e capacitação dos 

profissionais
85

 que atuam neste setor público.   

A partir da informação do profissional D
86

, verifica-se que mesmo ocupando um cargo 

funcional de nível médio, a servidora é formada em ensino superior; em outras palavras, o 

MSEMA conta com uma equipe profissional qualificada. Nesse sentido, registra-se a necessidade 

da qualificação dos profissionais de todas as áreas; cada vez mais, o mercado de trabalho exige 

servidores mais experientes, o que pode nos remeter aos estudos de Martins (2004), com a 

Educação Profissional e a nova realidade do emprego. 

O próximo quadro, o de número 18, procura se aproximar do tema inserção desses 

servidores no serviço das Medidas Socioeducativas. 

 
Questão 2 - De que forma você foi inserido (a) no MSEMA? 

 

 

 

Profissional A 

“Fui convocada através de ação judicial na qual o Ministério Público determinou a 

contratação de técnicos para atender a alta demanda, logo, não havia opção de ir 

para outro setor da prefeitura. Ao chegar, não houve capacitação. Foram entregues 

algumas leis e documentos norteadores, definida a pessoa com quem formaria a 

dupla (assistente social), também recém-chegada e nos entregaram os casos dos 

adolescentes para acompanharmos. Alguns colegas nos deram orientações e 

procuramos por nossa conta nos capacitar”. 

 

Profissional B “Por meio de concurso público municipal”. 

 

 

Profissional C 

 “A inserção no MSEMA ocorreu via concurso público para a SEMAD; na 

SEMAD, os profissionais foram distribuídos pelas diferentes secretarias do 

município”. 

Profissional D “Por meio de concurso público, realizado em janeiro de 2012, e nomeada em cargo 

público em agosto do mesmo ano”. 
Quadro 18. Inserção no MSEMA 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

 

 

                                                 
85

BRASÍLIA, Caderno de Orientações Técnicas Sobre os Gastos no Pagamento dos Profissionais das Equipes de 

Referência do SUAS / Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 1ª ed. Brasília: MDS, 2015. 
86

 Cumpre esclarecer que a identidade foi preservada para este estudo.  



72 

 

O quadro 18 enfatiza os desdobramentos de ordem e necessidade funcionais desse setor 

público; observam-se nas falas dos servidores, os seus ingressos no serviço do MSEMA, que são 

através de concurso público. O profissional C destaca a Secretaria Municipal de Administração
87

, 

órgão responsável pela distribuição daqueles servidores.  

 Já a profissional A declara que a sua convocação se efetivou através de uma ação judicial, 

determinada pelo Ministério Público, tendo em vista haver necessidade de mais técnicos para 

atender a demanda do serviço; a servidora não teve opção para escolher outro lugar, ela foi 

convocada exclusivamente para o Serviço de Medida Socioeducativa. O que chama a atenção é o 

fato de afirmar que não houve capacitação para a mesma; por conta própria, ela buscou se inteirar 

sobre o Serviço de Medida Socioeducativa. Em relação a isso, o SINASE (2006) pontua que: 

 

A formação continuada dos atores sociais envolvidos no atendimento 

socioeducativo é fundamental para a evolução e aperfeiçoamento de práticas 

sociais, ainda muito marcadas por condutas assistencialistas e repressoras. A 

capacitação e a atualização continuada sobre a temática “Criança e Adolescente” 

devem ser fomentadas em todas as esferas de governo e pelos três Poderes, em 

especial, as equipes dos programas de atendimento socioeducativo, de órgãos 

responsáveis pelas políticas públicas e sociais, que tenham interface com o 

SINASE, especialmente a política de saúde, de Educação, esporte, cultura e 

lazer, e de segurança pública. (SINASE, 2006, p. 56) 

 

Há de se sublinhar, portanto, a necessidade da valorização dos profissionais, no âmbito 

das Medidas Socioeducativas, sobretudo, em relação ao contexto multidisciplinar. O Serviço de 

Medida Socioeducativa deve contar com uma equipe multiprofissional; no entanto, no mesmo 

setor só há profissionais na área de Serviço Social e Psicologia (assistente social e psicólogo); 

ainda observa-se uma lacuna nas demais áreas (Educação, Saúde, Jurídica).  

O próximo quadro traz as observações dos profissionais no que diz respeito à área 

educacional, pois esta é a discussão desse estudo, mais especificamente, as atribuições do(a) 

pedagogo(a) além dos muros escolares.  
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Questão 3 – Em sua opinião por que o pedagogo tem sido solicitado no MSEMA-ambiente não 

escolar?  

 

 

Profissional A 

“Devido à especificidade do olhar do pedagogo, esse olhar voltado à educação, 

escolarização e capacitação profissional. Esse viés é garantido em lei (SINASE), 

mas não há um cumprimento da lei, pois não há um único profissional da 

pedagogia no serviço”. 

 

Profissional B “Por que segundo o SINASE, este profissional deve compor a equipe de 

profissionais necessários à socioeducação dos adolescentes que cometem atos 

infracionais, ou seja, atuar conjuntamente com equipes multidisciplinares, 

contribuindo com seu conhecimento específico”. 

 

Profissional C 

“Penso que existe um movimento, não apenas na pedagogia, de ampliação do 

campo de atuação. A própria psicologia começou com experimentos em 

laboratórios, até ser inserida na escola, nas empresas e em outras instituições. 

Estamos em um momento em que a atuação isolada não faz mais sentido. O 

conhecimento avançou e chegou ao entendimento de que a atuação inter e 

multidisciplinar pode trazer resultados mais satisfatórios”. 

Profissional D “Porque a escola é primordial para a formação do adolescente, e essa formação 

tem que ser estendida aos demais ambientes em que convive o indivíduo. Muitas 

situações de envolvimento com ato infracional é resultado de uma série de 

fatores, e dentre elas está a ausência do adolescente na escola, ambiente este que 

insere alguns princípios para estabelecer o caráter e a responsabilidade. O 

pedagogo tem importância primordial para a realização das medidas 

socioeducativas, pois também trabalha no resgate do adolescente e procura 

despertar suas perspectivas para a reintegração ao ambiente escolar, familiar e 

social”. 
Quadro 19. Por um pedagogo para o MSEMA 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

Não é difícil examinar uma opinião unânime quando o assunto é a necessidade de um(a) 

pedagogo(a) nesse setor municipal. O profissional A e B citam o SINASE, ou seja, a legislação 

que rege o sistema socioeducativo. A lei afirma que é preciso ter um profissional da Educação, 

particularmente o(a) do (a) pedagogo(a). As falas dos servidores apontam também para o que 

prescreve a Resolução CNAS n° 17/2011
88

 que ratifica os profissionais de ensino superior 

completo que compõem as equipes de referência estabelecidas pela NOB-RH/SUAS
89

 e 

reconhece outras categorias profissionais que podem integrar as equipes de referência para 

atender as especificidades e particularidades dos serviços tipificados, no provimento dessas 

ofertas, são elas: Antropólogo Economista Doméstico, Pedagogo, Sociólogo, Terapeuta 

Ocupacional, Musicoterapeuta. 

                                                 
88

 Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social 
89

 Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social. 
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Há de se destacar que o (a) pedagogo (a) e os demais servidores socioeducativos podem 

contribuir para que haja mudanças na vida de um adolescente que cometeu ato infracional nas 

Medidas Socioeducativas. É nesse sentido que as vozes dos profissionais ressoam por uma 

atuação ampla, uma Educação que abra as portas dos diferentes lugares, que se mira na 

humanização e na cidadania. 

Para agir em equipe, o serviço deve contar com os outros profissionais. Em seguida, o 

quadro de número 20 procura apresentar as possíveis funções do(a) pedagogo(a) nas Medidas 

Socioeducativas, de acordo com as demandas existentes neste setor. 

 
Questão 4 – Quais as possíveis funções do pedagogo neste serviço? Que atividades ele desenvolveria? 

 

 

Profissional A 

“Haveria possibilidade de verificar o aproveitamento e desenvolvimento escolar 

dos adolescentes, estabelecer contato com as unidades escolares quando necessário 

e encaminhar para matrícula. Poderia também desenvolver projetos no próprio 

serviço voltados à educação”. 

Profissional B “Não sei ao certo as competências e atribuições do referido profissional, porém, 

quanto às atividades seria atender, acompanhar, orientar e elaborar o PIA de 

acordo com suas atribuições privativas. Na sua área de conhecimento”. 

 

Profissional C 

“No MSEMA, o pedagogo poderia contribuir com a avaliação pedagógica, 

analisando a história escolar do adolescente em busca de entraves, dificuldades e 

potencialidades; e contribuir com formas de intervenção que ajudariam a lidar com 

essas dificuldades, como, por exemplo: 1) articular intervenções com a escola em 

que o adolescente estuda, contribuindo, por exemplo, para que a escola passe a 

entendê-lo melhor e organizar uma forma de acolhimento atenda às suas 

necessidades como pessoas em desenvolvimento; 2) realizar „grupos de apoio 

pedagógico‟ no próprio MSEMA ou em outras instituições”. 

Profissional D “Uma das funções do pedagogo nas medidas socioeducativas seria acompanhar os 

adolescentes no que se refere à instrução escolar e a socialização [...], assim como 

outros profissionais, é mais que necessária a presença do pedagogo, é elementar”. 
Quadro 20. Possíveis funções do(a) pedagogo(a) no MSEMA 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

  

É possível observar no discurso dos funcionários que o MSEMA necessita, o quanto antes, 

de um(a) profissional pedagogo(a), visto que as suas experiências naquele setor percebem as 

várias atribuições voltadas especificamente às atuações de um profissional dos territórios da 

Educação; o profissional B destaca que o(a) pedagogo(a) pode “elaborar o PIA
90

 de acordo com 

suas atribuições privativas. Na sua área de conhecimento”, o que pode dialogar com as reflexões 

de Libâneo (2001, p.12): “o pedagogo é um profissional qualificado para atuar em vários campos 

educativos, para atender as demandas socioeducativas”. 

                                                 
90

 Plano Individual de Atendimento. 
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 Por sua vez, a Resolução do CNE (2006), art.5, no âmbito dos documentos oficiais, procura 

acender os holofotes para os profissionais da Educação, dentro e fora dos muros escolares; 

portanto, o egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a:  

 

XI – desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 

educacional e as demais áreas do conhecimento; XII – participar da gestão das 

instituições contribuindo para elaboração, implementação, coordenação, 

acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; 

XIII – participar da gestão das instituições planejando, executando, 

acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes 

escolares e não escolares (CNE, 2006, art.5).  

 

  O próximo quadro, o de número 21, traz para a reflexão as considerações daqueles 

profissionais quando o tema é o trabalho interdisciplinar. 

 
Questão 5 - Qual a sua opinião sobre o trabalho da equipe técnica interdisciplinar – operadores 

sociais (Assistente Social, Psicólogo, Pedagogo e Advogado - no processo socioeducativo do 

MSEMA? 

 

 

 

Profissional A 

“Como prevê a SINASE, são diferentes olhares no processo socioeducativo, 

onde cada profissional poderá atuar na sua área sanando as necessidades do 

socioeducando. A discussão do caso na equipe é fundamental para se ver o 

adolescente como um todo e garantir que seus direitos também sejam 

resguardados”. 

Profissional B “O serviço seria mais eficaz e eficiente se contasse com todos os referidos 

profissionais, contudo, a equipe mínima que compõe a medida socioeducativa 

em meio aberto e composta somente por assistentes sociais e psicólogos, o que 

não podemos adentrar na área da educação e saúde, além, das nossas 

competências e atribuições”. 

 

Profissional C 

“O trabalho interdisciplinar é necessário. No MSEMA, um aspecto neste 

sentido tem sido a ausência de capacitação ou encontros técnicos que 

contribuam para o entendimento de como o psicólogo e a assistente social 

devem atuar no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e da 

Medida Socioeducativa em Meio Aberto (MSEMA)”. 

Profissional D “Independente da instituição, o trabalho multidisciplinar é o caminho para um 

resultado satisfatório. Ao envolver diversos profissionais, se abre uma visão 

panorâmica do objeto ou questão a ser trabalhado. Poder contar com uma 

equipe formada por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, advogados e 

educadores sociais, é estabelecer formas de aproximação no processo 

socioeducativo; é admitir que o espaço institucional seja equilibrado e 

preparado para que o adolescente esteja confortável para perceber seu 

protagonismo na sociedade. A socioeducação é um resgate de vida e, por isso, 

deve estar preparada de todas as formas para ser realizada”. 
Quadro 21. O trabalho interdisciplinar  

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 
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Observa-se neste quadro, o de número vinte e um, o eco de um trabalho multidisciplinar. 

Ressalta-se a voz da profissional A em referenciar a sua resposta na legislação, em outras 

palavras, SINASE, pois, o documento prevê o trabalho socioeducativo conjunto elaborado pelas 

especificidades dos vários profissionais.  

A profissional D frisa: “Independente da instituição, o trabalho multidisciplinar é o 

caminho para um resultado satisfatório. Ao envolver diversos profissionais, se abre uma visão 

panorâmica do objeto ou questão a ser trabalhado. Poder contar com uma equipe formada por 

psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, advogados e educadores sociais, é estabelecer formas 

de aproximação no processo socioeducativo”; assim, cada profissional, com a sua especificidade, 

faz andar o carrossel dos avanços nos processos socioeducativos nas instâncias sociais.   

Releva-se a fala do profissional C; a sua experiência como coordenador, possibilita colocar 

em cena o trabalho interdisciplinar no MSEMA, mesmo com a equipe reduzida; o que também 

nos aproxima das considerações da profissional B, enfatizando que o MSEMA seria bem melhor, 

se contasse realmente com os trabalhos dos outros profissionais. 

O SINASE (2012) argumenta, em seu artigo 8º, que os planos de atendimentos 

socioeducativos devem, obrigatoriamente, prever ações articuladas nas áreas de Educação, saúde, 

assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte, para os adolescentes atendidos, 

de acordo como os princípios estabelecidos no ECA/1990. Mais uma vez, convém destacar que 

os documentos legais iluminam o destaque da importância no trabalho interdisciplinar para 

atender com mais eficiência o adolescente infrator. 

Por último, o quadro 22 procura trazer à baila as experiências exitosas no Setor das 

Medidas Socioeducativas, mesmo não havendo a presença do profissional da Pedagogia. 
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Questão 6 – Relate uma experiência exitosa que tenha ocorrido no MSEMA mesmo sem o pedagogo. 

 

 

 

Profissional A 

“Houve o caso de um adolescente de 16 anos que ao vir para o serviço, não estava 

estudando. Através do serviço conseguiu matrícula escolar. Através do juizado, 

conseguiu ser inserido no programa menor aprendiz. A ajuda de custo desse 

adolescente já era maior do que a renda da mãe. O adolescente conseguiu uma 

nova perspectiva diante da realidade que vinha se apresentando a ele”. 

 

Profissional B “Diante disso, minha equipe acompanhou um socioeducando que não queria saber 

de estudar, mesmo sabendo que era uma das condicionalidades da medida. Depois 

de receber muitas orientações e aconselhamentos, o mesmo se matriculou na 

escola, começou a namorar e recebia incentivo da namorada a permanecer com os 

estudos. Uns dois meses depois, a genitora do adolescente relatou que este estava 

tirando boas notas nas provas. Então, a equipe o ficou monitorando, por meio de 

declarações escolares que era solicitado bimestralmente. Tempos depois, 

percebeu-se o esforço e o comprometimento deste no cumprimento da medida, 

então foi solicitado o seu desligamento da medida, no qual foi outorgado pelo 

juizado. O socioeducando está casado tem um filho recém-nascido e continua 

estudando”. 

 

Profissional C 

“Observamos uma história escolar interrompida, marcada por diferentes 

dificuldades: na escrita e leitura, na relação com escola, faltas frequentes, baixa 

motivação, dentre outros, e nestes casos, a intervenção do pedagogo poderia 

contribuir de forma satisfatória”. 

Profissional D “As atividades em grupo realizadas no MSEMA, mesmo que limitadas, são 

válidas e inserem no cotidiano do adolescente, maneiras de percepção e 

comprometimento”. 
Quadro 22. Experiências exitosas no MSEMA 

Fonte: Elaborado pela autora (2015) 

 

 O quadro de número 22, como um mensageiro de boas novas, permite compartilhar histórias 

vividas desses profissionais do MSEMA com os adolescentes infratores. Mas quem disse que não 

há luz no fim do túnel? Os relatos desses servidores saltam aos olhos o outro lado da vida, que 

também nos remete à epígrafe deste estudo: “e quando a gente muda, a gente anda pra frente”. 

 A profissional A destaca que através do acompanhamento do serviço, o adolescente 

conseguiu ser encaminhado para a escola, e posteriormente, conseguiu pelo Juizado da Infância e 

Juventude uma vaga de estágio no programa Menor Aprendiz. Ora, a Educação abre caminhos na 

vida dos sujeitos; como sublinha Libâneo (2001, p. 9) “a Educação é uma prática social que 

busca realizar nos sujeitos humanos as características de humanização plena”. 

 Por sua vez, o profissional B revela a situação na qual um adolescente se encontrava; ele não 

queria os estudos. Após várias orientações, o mesmo voltou a estudar. O seu esforço alcançou 

uma vitória: foi desligado do serviço da Medida Socioeducativa. Nessa acepção, as reflexões de 

Craidy e Gonçalves (2005) reforçam que,  
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tratar o adolescente sempre como sujeito de direitos,[...], reconhecê-lo como 

alguém capaz de desempenhar papéis positivos, no trabalho e no grupo, por 

exemplo, são possibilidades contidas em todo o processo a que ele é submetido e 

em especial nas medidas sócio-educativas. (CRAIDY & GONÇALVES, 2005, 

p.3) 

 

 Já as profissionais C e D ressaltam a intervenção dos vários profissionais na tentativa de 

poder auxiliar os sujeitos infratores nas suas respectivas histórias. Como diz Charlot (2000, p. 

53): “Nascer, aprender é entrar em um conjunto de relações e processos que constituem um 

sistema de sentido, onde se diz quem eu sou, quem é o mundo, quem são os outros”. 

As palavras desses profissionais nos instigaram a refletir sobre as ações pedagógicas 

diferenciadas, observadas também nos territórios das Medidas Socioeducativas, mais 

especificamente no MSEMA, no município de Porto Velho, estado de Rondônia.  

Mas quem disse que só há Educação nos interiores dos muros escolares? Sem 

desconsiderar a importância da escolarização nas vidas dos sujeitos, é preciso discutir esta 

temática; há de se fortalecer a ideia de que a atuação dos (as) pedagogos(as) pede passagem para 

os territórios além dos muros escolares. 
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DE MÃOS DADAS COM A JUSTIÇA E AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: POR 

UMA PEDAGOGIA NO MSEMA DE PORTO VELHO  
 

A infância e a adolescência negadas e roubadas nos dizem que, apesar de 

tudo, guardam um possível humano. Que nosso ofício ainda tem sentido.                       

 
Miguel Arroyo

91
  

 

 

Ao chegarmos a esta parte do meu estudo, num esforço em por um ponto final, convido 

Miguel Arroyo, na epígrafe deste texto, uma vez que a sua voz nos ajuda a refletir acerca do 

papel social dos profissionais da Educação, seus compromissos, suas possibilidades e articulações 

aliadas aos processos educativos, que visam colocar em cena a emancipação dos sujeitos, dentro 

e/ou fora dos muros escolares. 

Esse trabalho procurou se debruçar nos documentos do MSEMA, nas legislações vigentes, 

nos estudos dos autores que discutem esta temática, nas vozes dos profissionais atuantes no 

serviço público das Medidas Socioeducativas de Porto Velho, para se poder tirar da sombra a 

discussão da necessidade de um profissional da Educação no Serviço Socioeducativo; ou em 

outras palavras, (re)pensar esta nova demanda social que requer a presença do profissional  da 

Pedagogia, além dos limites escolares. 

A elaboração desse estudo foi um grande desafio; não se desenvolveu de uma maneira 

linear. Há rituais e dinâmicas próprias e se faz de inevitáveis desvios, retrocessos, recuos e 

também avanços. Destaca-se que não foi fácil, muitas vezes, lidar com essas condições e 

reconhecê-las como partes constitutivas e constituintes na construção do conhecimento. Isso 

implicou em assumir alguns caminhos, experimentar novas escolhas nos territórios do MSEMA 

em Porto Velho.      

 Quando o assunto são as dificuldades no Sistema Socioeducativo, há de se refletir que são 

muitas: a falta dos profissionais
92

 mais específicos no setor, a ausência das atividades 

permanentes, políticas restritas na capacitação dos servidores, entre vários outros problemas 

existentes; por outro lado, percebe-se um avanço significativo, na criação do SINASE
93

.  
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 ARROYO, Miguel G. Ofício de mestre: imagens e auto-imagens. Petrópolis/RJ: Vozes, 2000. 
92

O(a) pedagogo(a) está entre estes servidores. Vale ressaltar que os documentos oficiais registram a presença de um 

profissional da Pedagogia.  
93

 Lei que passou a reger todo o trabalho socioeducativo. 
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 É preciso registrar, no entanto, que mesmo com a criação da lei, não significou dizer que 

os problemas chegaram ao fim; possibilitaram o avanço no Setor. Assim, percebe-se que os 

desafios são muitos, frente aos caminhos da proposta Socioeducativa
94

. 

 Não podemos deixar de destacar o olhar preconceituoso sobre o adolescente que cometeu 

ato infracional; é possível examinar que a sociedade condena os sujeitos, no entanto, não 

podemos nos esquecer de que este papel é do juiz.  

 Aliás, a temática traz à tona o debate sobre a redução da maioridade penal, que tem 

causado polêmica e divergência de opiniões. Vários organismos civis organizaram, nesse ano de 

2015, diversas mobilizações sociais: o amanhecer contra a redução, a frente nacional contra a 

redução, entre outras, para fomentar ideias sobre a redução da maioridade penal.  

 Tive a satisfação em poder participar de alguns desses eventos, e por sinal, foram de 

grande valia para a aquisição de novas experiências. Bom seria se toda a sociedade tivesse o 

interesse em conhecer os dois lados dessa moeda: ser a favor ou contra a maioridade penal, para 

poder se posicionar diante desse tema que me interessa. 

 A discussão da Educação em ambientes não escolares, apesar de não ser nova em termos 

de práticas educativas, ainda é recente no que se refere ao seu estudo e sistematização, sobretudo, 

quando relacionada aos ambientes de escolarização. Nesse sentido, essa pesquisa buscou 

contribuir para a reflexão do papel do(a) pedagogo(a) na consolidação de novos espaços, formas 

e práticas educativas, que sustentem as necessidades formativas dos sujeitos histórico-sociais 

(PARENTE &PARENTE, 2011). 

 Certamente, isso não se reduz apenas às seleções sociais que consolidam os currículos 

escolares. São várias as instituições sociais, incluindo a escola, que respondem por tais 

necessidades formativas, inclusive o MSEMA. 

 Convém enfatizar que o presente estudo, de forma alguma, desmerece o papel social da 

escola e sua importância na sociedade, principalmente porque é justamente por meio dela que a 

universalização do direito à Educação tem sido possível (PARENTE&PARENTE, 2011). No 

entanto, é preciso produzir reflexões contínuas sobre a atuação do profissional da Pedagogia além 

dos muros escolares; esse foi o passaporte que abriu portas para que eu pudesse me aproximar 

desse setor público municipal.  
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 É o que nos sinaliza o ECA e a lei do SINASE. 
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 Esse trabalho me permitiu enxergar com outros olhos os adolescentes que cometeram atos 

infracionais. Um ponto muito importante durante o meu percurso acadêmico na UNIR, foi o de 

poder contar com a disciplina
95

 na grade curricular do sétimo período, no curso de Pedagogia, 

que procurou ampliar os horizontes institucionais das atuações do pedagogo; ora, nos espaços não 

escolares também há Educação.   

 Mesmo já inserida como servidora pública no Setor das Medidas Socioeducativas, a 

minha aproximação aos documentos e aos outros servidores me possibilitou entender melhor a 

atuação profissional do(a) pedagogo(a) no MSEMA.  Assim, quem sabe, a poesia de Rubens 

Alves
96

 possa me remeter às experiências e aprendizados adquiridos nesse setor público 

municipal: “Eu quero desaprender para aprender de novo. Raspar as tintas com que me pintaram. 

Desencaixotar emoções, recuperar sentidos”.  

 Assim, nas veredas da pedagogia no Serviço de Medida Socioeducativa, pude observar 

que o papel do(a) pedagogo(a) naquele espaço, seria o de compor a equipe multidisciplinar, 

acompanhar o adolescente no cumprimento da medida socioeducativa em relação a escolarização, 

profissionalização, lazer, esporte e cultura, família entre outras atividades que esteja de acordo 

com suas atribuições, sempre levando em conta o olhar pedagógico específico deste profissional. 

 Mas será que isso é o fim? O trabalho desenvolvido foi importante para o meu 

crescimento pessoal e profissional. No entanto, este estudo não pretende esgotar o debate sobre a 

temática; quem sabe, instigar novos estudiosos a seguirem por esses caminhos, tendo em vista 

que há muito a se investigar. Então, que venham novos trabalhos. 
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 Educação Profissional, Tecnológica e Financeira, em 2015/1, ministrada pelo professor Robson Fonseca Simões.  
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 Disponível em <http://netobarbosa.no.comunidades.net/poemas-de-rubem-alves> Acesso: em 18 out.2015.  
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APÊNDICE A 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 

Solicitação de autorização para a pesquisa à direção do Serviço Medida 

Socioeducativas em Meio Aberto (MSEMA) de Porto Velho (RO) 

 
 

Ao Chefe de Divisão. 

 

Prezado Senhor,  

 

Meu nome é Robson Fonseca Simões, sou professor doutor da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR), campus Porto Velho, Departamento de Ciências da Educação; apresento a Ana 

Paula da Silva Feitosa, acadêmica regularmente matriculada no Curso de Pedagogia na UNIR, sob 

nº 201211011.  

Estamos solicitando a sua autorização para que possamos nos aproximar de 04 (quatro) 

servidores do seu setor, que estão acompanhando adolescentes no cumprimento da Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade, no Centro de 

Referência Especializada da Assistência Social (CREAS), mais especificamente no Setor de 

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (MSEMA), na tentativa de se poder elaborar uma 

pesquisa intitulada “MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: TERRITÓRIOS PROMISSORES 

PARA A PEDAGOGIA EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES”.  

Com esse debate, elaboraremos um TCC, trabalho de conclusão do curso Pedagogia, no 

esforço em se poder contribuir na discussão cujo tema é a importância da atuação do(a) 

pedagogo(a) para o seu departamento específico. O nosso debate procura refletir que a Pedagogia 

pode e deve contribuir, abrindo caminhos para a construção de um trabalho diferenciado, frente a 

essa especificidade, baseado no princípio educativo.  

Para tanto, basta autorizar abaixo, para que possamos solicitar a participação de 04 (quatro) 

servidores, e para que as entrevistas com os mesmos possam ser realizadas no CREAS-MSEMA e 

gravadas em áudio.  

Asseguramos que serão resguardadas em total sigilo as informações obtidas, não sendo 

necessária a identificação dos servidores que trabalham no seu departamento, bem como não serão 

divulgados nomes, endereços, ou qualquer outra informação que possam identificá-los. 
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Informamos que a após a pesquisa e aprovação dessa monografia, entregaremos uma cópia 

impressa ao CREAS-MSEMA. 

Ademais, colocamo-nos à sua inteira disposição. 

Atenciosamente,  

 

        

______________________________     ________________________________ 

Ana Paula da Silva Feitosa    Prof. Dr. Robson Fonseca Simões 

Pesquisador Responsável      Orientador 

Celular – 92420549      Celular – 9216-3468 

E-mail:anapaullafeitosa@hotmail.com  E-mail:fonsim2000@hotmail.com 

                                                      

                                                        

Eu ________________________________________________, Chefe de Divisão (a) do Serviço de 

Medida Socioeducativa em Meio Aberto (MSEMA) de Porto Velho/Rondônia, estou ciente da 

pesquisa a ser desenvolvida por Ana Paula da Silva Feitosa, sob a orientação do professor Dr. 

Robson Fonseca Simões, bem como do procedimento de coleta de dados, e não restando quaisquer 

dúvidas a respeito da pesquisa, autorizo a acadêmica do Curso de Pedagogia Ana Paula da Silva 

Feitosa a entrar em contato com os profissionais deste Serviço de Medida Socioeducativa para 

desenvolver as entrevistas.  

 

Porto Velho (RO), ______ de ______________ de 2015. 

 

 

__________________________________ 

Chefe de Divisão do CREAS –MSEMA
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APÊNDICE B 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

ROTEIRO PARA OBSERVAÇÃO NO SETOR/ DEPARTAMENTO GERAL 
 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

a)DEPARTAMENTO/SETOR:________________________________________ 

b)Telefone__________________________________________ 

c)Endereço: _________________________________________________________ 

d)Horário de funcionamento: _________________________________________ 

e)Ano em que foi construído e início do atendimento:  

f)Passou por alguma reforma: (__) NÃO       (__) SIM  Quando? 

__________________________________________________________________ 

g)  Descrever número dos membros da equipe: 

- Direção: 

- Coordenação: 

- Supervisão: 

- Psicologia: 

- Pedagogia: 

- Jurídico:  

- Número de servidores: 

- Outros: 

 

 

2-INFRAESTRUTURA FÍSICA  

 

a)Número de setores: ____________ 

Descrever as condições de conservação, equipamento e mobiliário: 

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________ 

b)Biblioteca:  (__) SIM   (__)NÃO 

Condições de Funcionamento: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Acervo:_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Responsável: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

c)Sala de Informática (__)SIM   (__)NÃO 

Condições de funcionamento: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Número de computadores:_____    Horário de funcionamento: _______ 

Pessoa responsável (Formação e horário de trabalho):  

___________________________________________________________________ 

d) Local para arquivar documentos: 

 

Materiais existentes: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

e)Refeitório: (__)SIM   (__)NÃO 

Condições de funcionamento: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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f)Outros espaços disponíveis, materiais e condições de funcionamento: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

g)Sala da Direção: (__)SIM   (__)NÃO 

Condições de funcionamento: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

h)Sala da Coordenação (__)SIM   (__)NÃO 

Condições de funcionamento: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

i)Sala da Psicologia: (__)SIM   (__)NÃO 

Condições de funcionamento: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

  

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

DESCRIÇÃO DO  SEU SETOR ESPECÍFICO 

 

 

Quadro 2- Informativo sobre os tipos de documentos que circulam no  seu Setor específico 

  

2. IDENTIFICAÇÃO: 

 

a) SETOR:__________________________________________________________________________ 

b) ORGANOGRAMA DA 

ADMINISTRAÇÃO:__________________________________________________ 
 

3. INFORMAÇÕES SOBRE O SETOR: 

a) Descrição do mobiliário do setor 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

b) Quais os tipos de documentos que circulam no Setor? Para onde vão? De onde vem? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

c) Quem são os profissionais que atuam no Setor? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO – PORTO VELHO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Concordo em participar, como voluntário (a), da pesquisa realizada por mim, a acadêmica 

Ana Paula da Silva Feitosa, do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR), matrícula 201211011; o meu contato por e-mail é o anapaullafeitosa@hotmail.com e o 

meu telefone é (69) 9242-0549. O meu orientador nessa pesquisa é o professor Dr. Robson 

Fonseca Simões, do Departamento de Ciências da Educação, campus Porto Velho da UNIR. 

O principal objetivo desse estudo é o de realizar a elaboração do meu Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), intitulado “Medidas Socioeducativas: territórios promissores 

para a Pedagogia em espaços não escolares” que visa colocar em cena o debate necessário da 

atuação do profissional da Educação além dos muros escolares, mais especificamente, no âmbito 

das medidas socioeducativas PSC e LA. A nossa discussão abre portas para refletirmos que a 

Pedagogia pode e deve contribuir nesse espaço, frente a essa especificidade, baseado no princípio 

educativo.  

A minha participação consistirá em conceder uma entrevista que será gravada em áudio e 

posteriormente transcrita e/ou em responder um questionário. Este estudo possui uma finalidade 

acadêmica; portanto, os dados obtidos serão mantidos em sigilo e não serão divulgados os nomes, 

endereços ou quaisquer outras informações, assegurando, assim, o caráter de anonimato. 

Você não terá nenhum gasto financeiro para poder participar dessa pesquisa. A sua 

participação não oferece quaisquer riscos a sua integridade física ou moral. Após a aprovação 

desse trabalho de conclusão de curso, uma cópia impressa será entregue ao CREAS-MSEMA. 

Este termo será preenchido em duas vias, sendo uma delas, devidamente preenchida, 

assinada e entregue aos participantes.  

____________________________________ 

Assinatura da pesquisadora acadêmica 

______________________________ 

Assinatura do(a) participante 

Porto Velho, _____ de ___________________ de 2015. 
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APÊNDICE E 

 

 

Questionário de pesquisa de campo para os servidores do CREAS-MSEMA 

 

 

1)Qual sua formação acadêmica? E há quanto tempo você está atuando no serviço de medida 

socioeducativa em meio-aberto? 

  

2) De que forma você foi inserido (a) no MSEMA? 

 

3) Em sua opinião por que o pedagogo tem sido solicitado no MSEMA-ambiente não escolar?  

 

4)Quais as possíveis funções do pedagogo neste serviço? Que atividades ele desenvolveria? 

 

5)Qual sua opinião sobre o trabalho da equipe técnica interdisciplinar – operadores sociais 

(assistente social, psicólogo, pedagogo e advogado - no processo socioeducativo do MSEMA? 

 

6)Relate uma experiência exitosa que tenha ocorrido no MSEMA mesmo sem o pedagogo. 
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ANEXO A 

 

DIAGNÓSTICO POLIDIMENSIONAL 

 

Assistente Social:  

Psicólogo(a):   
(outros profissionais) 

 

Solicitante: EXC. 1º - JIJ. 

Data :  
 

SOBRE ESTE DOCUMENTO 

Sua elaboração, em maior parte, é feita em conjunto entre os profissionais envolvidos no 

atendimento. Contudo há sessão restrita a cada profissional, sendo de responsabilidade única e 

exclusiva deste. 

 

I – IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:  

Data de Nascimento:     Idade:  anos 

Filiação: Pai; Mãe (ou responsáveis)  

Endereço:  

Telefone: . 

 

 

II – DADOS PROCESSUAIS 

Processo:  
Ofício: (caso haja)   

Ato infracional: 

MSE aplicada(s): 

Medida Protetiva: (    ) 

 

 

III PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

 Consulta às peças dos autos encaminhados para o CREAS-MSEMA (caso já tenha sido 

recebido) 

 Contatos telefônicos: Quantos e Quando 

 Atendimentos (adolescente? Mãe? Pai? Responsável? Orientador? - Datas 

 Encaminhamentos para atendimento: Listar Locais 

 Pesquisa Bibliográfica (Citar as fontes) 

 

 

IV – HISTÓRICO PROCESSUAL 

O ato infracional foi assim e assado segundo o adolescente, e está de acordo ou não 

está de acordo com o descrito nos autos que consta ter sido assim e assado... 

Elencar em ordém cronológica o que foi recebido no CREAS-MSEMA, exemplo: 
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No dia XX/XX/XXXX o adolescente e sua genitora foram recebidos nesta instituição 

vindos logo após a audiência no JIJ já sendo inseridos no programa da Prefeitura. No dia 

XX/XX/XXXX o caso foi repassado a responsabilidade dos técnicos X e Y. Em contato 

telefônico nos dias xx/xx/xxxx fori agendado atendimento... (narrar os fatos) 

Iniciou-se os atendimentos do adolescente, com coletas de dados e orientações sobre a 

MSE aplicada. 

No dia DD/MM/AAAA foi recebido a guia de execução, e assim pode-se dar inicio 

ao PIA. (comentários?).  

 

V – CONTEXTO SOCIAL E HISTÓRICO FAMILIAR - observar o que é objeto do pia e 

detalhar a intervenção - (Assistência social e Psicologia) 

Documentação 

Relações Familiares, Sociais e Comunitárias (participa de algo? Amizades? Relações 

interpessoais, dinâmica familiar) 

Personalidade, Comportamento, Afetividade, Sexualidade, Habilidades Sociais, 

Psicodinâmica (avaliação psicológica) 

Histórico e trajetória nas ruas/instituições/ato infracional e drogas 

Relatório da visita e dados sócio demográficos(condições de moradia: tipo: 

[alvenaria, madeira, outros], modo [próprio, alugado, invadido, cedido], Saneamento básico 

[agua, luz, esgoto, banheiro, fossa, Renda per capta, e o que mais for pertinente. 

Comunidade, descrição da vizinhança, equipamentos sociais, relação com gangues)  

Projeto de Vida: Futuro próximo; Daqui a 5 anos, Daqui a 10 anos.  

É capaz de planejar? Consegue mensurar submetas dentro das metas (ex. Quer ser 

mecânico, mas não quer  fazer cursos, o que torna o plano inexequível dentro da lei, pois antes 

dos 18 anos não pode trabalhar em condições insalubres.) 

 

 

VI – ESCOLARIZAÇÂO & PROFISSIONALIZAÇÂO  

Se a pedagoga atendeu, colocar (Em anexo o diagnóstico pedagógico) 

 

Caso não tenha atendido: 

Estuda? Caso seja desistente, aprofundar nos motivos. 

Dificuldade escolar? Sua leitura é compatível com sua escolarização?  

Escreve? Compatível com sua escolarização? 

Já fez algum curso? Áreas de interesse?  

Profissionalização: experiências práticas (faz ou já fez bicos? Como o adolescente 

avalia isso? Gosta do que faz? Por que o faz? Motivação para o trabalho.) 

 

VII -  ESPORTES, LAZER e ESPIRITUALIDADE 

Atividades que prefere.  

O que faz em família, o que faz com comunidade. 

Tem alguma prática esportiva e cultural (musica, dança, boate) 

Possui acesso em sua comunidade a algo? Praça. Cursos?  

Sente-se livre para escolha e bem estar espiritual? (isso fica em aberto, mas faz parte 

do que tem que ser avaliado, certo? Basta ver lá na lei...) 
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VIII - SAUDE FÍSICA e MENTAL 

Relata alguma necessidade ou problema médico? Sabe usar o SUS? Caso não, precisa 

ser orientado. 

Saúde mental, apresenta algum indício? Requer atendimento especializado 

(competência do psi – precisamos discutir no coletivo mais sobre isso, mas já fica aqui 

registrado)  

Histórico de violência? Suspeitas? Caso haja suspeita ou presença, veirifcar se já foi 

feito algo a proteção, caso não, devem os técnicos providenciar. 

 

IX – JURIDICO E CIDANIA 

Documentos, serviço militar e o que for pertinente. 

Demonstra alguma dúvida sobre o processo? 

Como foi o contato com o JIJ? 

Como foi com o defensor público? 

 

 

X – EXPECTATIVAS SOBRE A MSE 

O que DECLARA ter entendido e o que espera da MSE (Adolescente) 

O que DECLARA ter entendido e o que espera da MSE (Família) 

 

XI – CONCLUSÃO PSICOLOGIA – Restrito ao PSICÓLOGO 

 

 

 

Nome completo 

CRP  e Matricula 

XII – CONCLUSÃO SERVIÇO SOCIAL – Restrito ao ASSISTENTE SOCIAL 

 

 

 

Nome completo 

CRESS  e Matrícula 

 

 

XIII CONCLUSÃO GERAL – CONSIDERAÇÕES. 

 

Observe que apesar da impessoalidade deste documento, no que se refere a postura dos 

profissionais, deve-se apontar para tudo o que foi trazido pelo adolescente e sua família, de modo 

a destacar a participação destes na elaboração do PIA. Observem que os VERBOS utilizados e 

suas flexões que denotarão o sentido. 

 

XIV - Anexos 

- Termo de compromisso da medida. 

- Cópia da certidão de nascimento, RG, CPF e Carteira de Trabalho da adolescente. 

- Ficha de cadastro da orientadora e cópia do RG e CPF. 

- Cópia dos encaminhamentos 

- PIA – Plano Individual de Atendimento. 
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ANEXO B 

 
PIA – Plano Individual de Atendimento 

IDENTIFICAÇÃO 

NOME:    IDADE:  
DATA DE NASCIMENTO:  

RESPONSÁVEL:  

EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA:  
ÁREA: SERVIÇO SOCIAL, PSICOLOGIA (respectivamente) 

DATA:  

I - OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO INTERDISCIPLINAR; 

 
Situação / 

Necessidade 

Objetivo do 

adolescente 

Estratégia 

de ação 
Responsáveis 

Encaminhamen

tos/ Rede 
Prazo  

Documentos 

Pessoais 
      

Relacionamento 

Familiar 
      

 
Situação / 

Necessidade 

Objetivo do 

adolescente 

Estratégia 

de ação 
Responsáveis 

Encaminhamen

tos/ Rede 
Prazo  

Escolarização       

Saúde       

Esporte, Cultura 

e Lazer 
      

Profissionalizaçã

o 
      

 
Situação / 

Necessidade 

Objetivo do 

adolescente 

Estratégia 

de ação 
Responsáveis 

Encaminhamen

tos/ Rede 
Prazo  

Jurídico       

 

II – OBJETIVOS DECLARADOS PELO ADOLESCENTE: (vide tabela) 

III – OBJETIVOS DECLARADOS PELA FAMILIA OU RESPONSÁVEIS: 

IV – PREVISÃO DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E/OU CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 

V – ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA: 

VI – FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA PARA EFETIVO CUMPRIMENTO DO PLANO 

INDIVIDUAL 

VII – MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENÇÃO À SUA SAÚDE: 

 

Observações:  

Firmam o presente compromisso: 

 

Adolescente: _____________________________________  Mãe: 

_________________________________ 

 

Equipe técnica:      

 

Fulana de tal – CRP– matrícula prefeitura

 ___________________________________________________________________ 

Sicrana de tal– CRESS – matricula prefeitura   

 ___________________________________________________________________                    

Porto      Velho______ de _________________________ de ... 

 



99 

 

 

ANEXO C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO – PORTO VELHO 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 

 

 

 

Autorizo a Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus José Ribeiro Filho a publicar a 

Monografia apresentada para obtenção do título de Licenciada em Pedagogia, livre de quaisquer 

ônus que isso implique em reserva de direitos autorais.  

 

 

 

 

Acadêmica: ANA PAULA DA SILVA FEITOSA 

 

 

Tema: MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: TERRITÓRIOS PROMISSORES PARA A 

PEDAGOGIA EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES. 

 
  

 

 

Orientador:  

Prof. Dr. Robson Fonseca Simões.  

Local da Defesa: Sala 103, Bloco 1-A, Pedagogia.  

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Assinatura da Acadêmica 

 
 


