
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niterói 
2018 

ELIETE MARIA FRANCISCA DOS SANTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO: 
 

PERSPECTIVAS E DESAFIOS DA ATUAÇÃO DO 
ASSISTENTE SOCIAL NAS MEDIAÇÕES DESTE CONFLITO 

 



Niterói 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO: 
 

PERSPECTIVAS E DESAFIOS DA ATUAÇÃO DO 
ASSISTENTE SOCIAL NAS MEDIAÇÕES DESTE CONFLITO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Centro universitário Anhanguera de Niterói, 
como requisito parcial para a obtenção do título 
de graduado em Serviço Social. 

Orientador: Evelyn Baradel 

 

 

 

ELIETE MARIA FRANCISCA DOS SANTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELIETE MARIA FRANCISCA DOS SANTOS  

 

 
MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO: 

 
PERSPECTIVAS E DESAFIOS DA ATUAÇÃO DO 

ASSISTENTE SOCIAL NAS MEDIAÇÕES DESTE CONFLITO  

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Centro Universitário Anhanguera, como 
requisito parcial para a obtenção do título de 
graduado em Serviço Social. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Niterói,    de Dezembro de 2018.  

 

 



AGRADECIMENTOS  

 

Agradeço a Deus por me dá saúde, sabedoria, conhecimento e força, pois foi 

através Dele que consegui chegar ao final dessa etapa. 

Agradeço imensamente a meu filho Pablo dos Santos Ferreira pela 

compreensão, carinho, dedicação, paciência, pelas lutas e batalhas que travamos 

juntos, por ser companheiro, amigo. Obrigada por fazer parte da minha vida. Te amo! 

À minha mãe, Cenira Francisca dos santos por me compreender, e sabe que 

tem um lugar especial em meu coração. 

Agradeço à minha coordenadora do curso de Serviço Social, Liliane Lima, por 

estar sempre presente e disposta a ajudar. Aos professores, Prof: Adriane Cescon, 

Paula Caldas, Andreia Ledig, Alessandra serrão, Kamila Delfino, Reinaldo Guimarães 

e ao Prof.: Antônio Carlos pelo incentivo e por compartilhar seus conhecimentos e 

dedicação. 

Aos amigos e colegas de turma por aprendermos juntos. 

A todos que de alguma forma contribuíram para esse momento. Obrigada! 

  



SANTOS, Eliete Maria Francisca dos. Medidas Sócio Educativas em Meio Aberto: 
Perspectivas e Desafios da Atuação do Assistente Social nas Mediações Deste 
Conflito. 2018. 53 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Serviço 
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RESUMO 
 
Neste trabalho teve-se como indagações principais quais são os limites e as 
possibilidades da atuação profissional do Assistente Social na defesa da garantia da 
proteção integral da criança e do adolescente conforme o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). Para isso, foi realizada pesquisa bibliográfica a fim de construir a 
fundamentação teórica, procurando identificar o contexto socioeconômico, que é mais 
amplo e cujas transformações influenciam e alteram o desenvolvimento da profissão. 
Esta não fica inerte e sofre alterações qualitativas que permitem uma compreensão 
crítica mais apurada da realidade que a cerca, o que a leva a compreender suas 
origens dentro do sistema capitalista e as relações que se estabelecem dentro dele. 
Uma vez que o contexto é dinâmico, novos desafios se apresentam e é preciso ter 
clareza de como isso acontece para que se possa intervir de forma eficiente. O 
trabalho está dividido em três capítulos onde o 1º visa estudar a trajetória histórica da 
infância no Brasil no contexto familiar e de direitos e os avanços com a conquista do 
Estatuto da Criança e Adolescente; 2º busca entender as legislações e como se 
manifesta a aplicabilidade das Medidas Sócio Educativas de adolescentes em conflito 
com a lei; 3º visa discutir o exercício profissional do Assistente Social no CREAS – 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social, considerando os desafios 
e possibilidades de uma ação emancipadora de direitos de adolescentes que 
cumprem Medidas Sócio Educativas em meio aberto. 
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Infracional 3; Ressocialização 4; Serviço Social 5. 
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ABSTRACT 

 
In this work the main questions were the limits and possibilities of the Social 
Worker&#39;s professional activity in defense of the integral protection of the child and 
the adolescent according to the Statute of the Child and the Adolescent (ECA). For 
this, a bibliographical research was carried out in order to construct the theoretical 
foundation, seeking to identify the socioeconomic context, which is broader and whose 
transformations influence and alter the development of the profession. It is not inert 
and suffers qualitative changes that allow a more accurate critical understanding of the 
reality that surrounds it, which leads it to understand its origins within the capitalist 
system and the relations that are established within it. Once the context is dynamic, 
new challenges arise and we need to be clear about how this happens so that we can 
intervene efficiently. The work is divided in three chapters where the 1st aims to study 
the historical trajectory of childhood in Brazil in the context of Family and rights and the 
progress with the achievement of the Statute of Children and Adolescents; 2º seeks to 
understand the laws and how it manifests the applicability of socio-educational 
measures of adolescents in conflict with the law; 3º aims to discuss the professional 
work of the Social Worker at CREAS - Specialized Reference Center for Social 
Assistance, considering the challenges and possibilities of na emancipatory action of 
rights of adolescents who comply with Socio-Educational Measures in an open 
environment.  
 
Key-words: Socio-Educational Measures 1; Child and Adolescent 2; Infractionary Act 
3; Ressocialização 4; Social Work 5. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao colocar essa temática em questão se faz presente o desafio de abrir 

horizontes quando se trata de direitos e deveres para crianças e adolescentes o Brasil, 

tendo em vista as medidas socioeducativas, o ato infracional e a aplicabilidade dessas 

medidas. Com o aumento do número de adolescentes em conflito com a lei emerge-

se a necessidade da criação de ações educativas com a pretensão de ressocializar o 

adolescente que comete ato infracional, nesse sentido cabendo ao Estado gerar 

respostas aos conflitos que se estabelecem ao longo dos anos e atender aos direitos 

desse adolescente que comete alguma infração, tendo que assegurar seus direitos e 

ressocializa-lo. Nesse sentido conhecer a legislação vigente e como é realizada a 

aplicabilidade das medidas sócio educativas dos adolescentes em conflito com a lei é 

essencial para efetivação destas e de seus direitos, que também são respaldados pelo 

ECA Estatuto da Criança e Adolescente com importante ferramenta de garantia de 

direitos. 

A motivação para pesquisa desse tema partiu da reflexão do campo de Estágio 

e observar que é uma temática que há anos produz críticas, opiniões diversas e 

questionamentos, e ao passar dos anos vem sendo remodelada e assistida pela 

Assistência Social na intenção de romper com a coercitividade que alimenta uma tese 

de que adolescentes em conflito com a lei é fruto de escolha de vida, mas trazer 

notório que o resultado dos delitos se dá pela desigualdade social, capitalista que 

domina e apresenta seus próprios interesses e não atende o mínimo para que o 

mesmo não tenha violados seus direitos. Dessa forma, foi desenvolvido o 

questionamento para a pesquisa sobre de que maneira o profissional do Serviço 

Social inserido no CREAS Centro de Referência Especializado de Assistência Social, 

contribui na garantia de direitos de adolescentes em conflito com a lei através de 

Medidas Sócio Educativas em meio aberto? 

Como objetivo geral a pesquisa aponta os desafios e possibilidades do 

Assistente Social no CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social sob a perspectiva de garantia de direitos e ressocialização de adolescentes que 

cometeram atos infracionais e cumprem medidas em meio aberto. Quanto aos 

objetivos específicos foram abordados 3 onde o 1º estudar a trajetória histórica da 

infância no Brasil no contexto familiar e de direitos e os avanços com a conquista do 

Estatuto da Criança e Adolescente; 2º entender as legislações e como se manifesta a 
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aplicabilidade das Medidas Sócio Educativas de adolescentes em conflito com a lei; 

3º discutir o exercício profissional do Assistente Social no CREAS – Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social, considerando os desafios e 

possibilidades de uma ação emancipadora de direitos de adolescentes que cumprem 

Medidas Sócio Educativas em meio aberto.  

A presente pesquisa é qualitativa e será desenvolvida utilizando o método da 

pesquisa bibliográfica, realizada de forma indireta. Sendo empreendida através da 

seleção textos, após leitura analítica, crítica e seletiva de artigos publicados 

acessados em meios eletrônicos, dissertações, revistas e livros, de autores com vasto 

conhecimento sobre a temática e que servirão de embasamento para o 

desenvolvimento do trabalho.  

Nesse sentido a pesquisa foi dividida em 3 capítulos, onde no capítulo 1 se faz 

necessário estudar a trajetória histórica da infância no Brasil no contexto familiar e de 

direitos e os avanços com a conquista do Estatuto da Criança e Adolescente, 

considerando que a Constituição de 1988 é um marco na definição que garante a 

crianças e adolescentes seus direitos, que antes não eram vistos em uma sociedade 

capitalista e monopolista, que emergia um olhar de punição capaz de sonegar os 

direitos, ao longo dos tempos cada vez mais essa sociedade definia que crianças e 

adolescentes que cometessem atos infracionais eram frutos de um desenvolvimento 

“humano desgovernado”. O capítulo 2 abordou a legislação vigente quanto a Medida 

Sócio Educativa. No capítulo 3 trouxe a discussão sobre o exercício profissional do 

Assistente Social no CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social, considerando os desafios e possibilidades de uma ação emancipadora de 

direitos de adolescentes que cumprem Medidas Sócio Educativas em maio aberto. 

Nessa perspectiva cabendo ao profissional do Serviço Social ir além do que está posto 

socialmente pelo senso comum, tendo uma perspectiva construtiva, não engendrada 

e modelada pelo sistema. Pois este profissional tende a ter suas ações embasadas 

no Código de Ética e no Projeto ético Político da Profissão, visando a garantia de 

direitos. 
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2. CONTEXTUALIZANDO A INFÂNCIA NO BRASIL 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DA INFÂNCIA NO BRASIL 

 

Para discutir a questão da violência doméstica contra crianças e adolescentes 

faz-se necessário anteceder a uma trajetória histórica da infância como uma categoria 

de construção social. Ressaltando que o processo percorrido pela infância para que 

esse segmento fosse reconhecido realmente como infância levou um longo período. 

Com questões que vão desde a colonização até a consolidação do Estatuto da 

Criança e Adolescente - ECA1 

Faleiros (2004), ressalta que: 

 
[...] O cuidado com as crianças índias pelos padres jesuítas tinham o objetivo 
de batizá-las e incorporá-las ao trabalho. Os padres fundaram casas de 
acolhimento ou Casas para meninos e meninas índias; ao separá-los de sua 
comunidade buscavam incorporar neles os costumes e normas do 
cristianismo como o casamento religioso e outros dogmas, com intuito de 
induzi-los na visão cristã do mundo e de utilizar sua mão de obra. [...]. 
(FALEIROS, 2004, p. 2) 

 
Assim de acordo com Faleiros (2004), diante disto, com o trabalho físico pesado 

muitos meninos e meninas quando cresciam fugiam, pois além do trabalho sofriam 

castigos físicos, pois eram repreendidos como uma forma de ensino, fazendo parte 

de seu cotidiano. 

Segundo Faleiros (2004), a causa de abandono das crianças se dava: 

 
[...] relações sexuais entre senhores e escravas ou índias eram uma prático 
comum, mas considerada imoral e ilegítima, donde decorria, também, grande 
número de filhos ilegítimos, contrariando a moral dominante do casamento. 
[...] eram fadados ao abandono. A pobreza também era causa de abandono. 
[...] eram deixadas nas portas das casas, e, muitas vezes comidas por ratos 
e porcos. [...] (FALEIROS, 2004, p. 3) 

 

                                            

1 O Estatuto da Criança e do Adolescente é a lei que cria condições de exigibilidade para os direitos 

da criança e do adolescente, que estão definidos no artigo 227 da Constituição Federal. O caput do art. 
227 da Constituição Federal diz: &quot;É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
à cultura, ao lazer e à profissionalização, à liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência crueldade e opressão.&quot; (BRASIL, 1988) 
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Segundo Marcilio (1997), como forma de minimizar tal situação, foi criada em 

1926 a primeira Roda dos Expostos2 numa ação do estado e a igreja católica, com 

cunho caritativo e assistencialista, as crianças eram deixadas nessa roda, onde eram 

cuidadas de maneira precária havendo um grande índice de mortalidade, sendo 

utilizada até os anos 50.  

As crianças negras eram criadas juntas com as crianças brancas, porém como 

seus “bichos de estimação” ou brinquedos. Diante disto, eram poucas as crianças que 

chegavam a idade adulta. Faleiros (1995), ressalta que as crianças negras escravas, 

viviam de maneira em situação de precariedade, suscetível à doenças e violência. Ao 

serem trazidas nos navios para o Brasil como escravas, muitas morriam na viagem 

acometidas por doenças e jogadas ao mar. Meninos eram utilizados no trabalho braçal 

e as meninas serviam sexualmente seus senhores.  

Faleiros (1995) enfatiza que: 

 
[...] sofriam humilhações, maus tratos e abusos sexuais, e, no entanto, não 
havia muitas crianças escravas abandonadas, uma vez que sua sina estava 
traçada como propriedade individual, como patrimônio e mão de obra [...]. 
(FALEIROS, 1995, p. 224). 

 
De acordo com a Lei do Ventre Livre3 Lei nº 2.040, de 28 de setembro de 

1871, crianças nascidas de mães escravas, eram livres, porém continuavam a 

trabalhar por não terem para onde ir, ou para pagamento de dívida de seus senhores 

que arcavam com “moradia e alimentação”, assim muitas crianças iam morar nas ruas. 

(BRASIL, 1871). 

Já no ano de 1922 e 1923 onde estava acontecendo o início da República, e o 

avanço no progresso da lei a favor da infância no Brasil que aconteceu o primeiro 

congresso Brasileiro, Rizzini (1995), aborda a: 

 
Proteção à Infância no ano de 1922, que a questão da assistência à infância 
no Brasil passou a ser discutida. As primeiras normas de assistência social, 
visando à proteção dos ‘menores abandonados’ foram criadas através do 
decreto nº. 16.272, de 20 de dezembro de 1923, em sequência, o decreto 
n°16.273, de 20 de dezembro de 1923, editado para reorganizar a justiça do 
Distrito Federal, incluindo a figura do Juiz de Menores na administração da 

                                            

2 Um cilindro de madeira que era colocado nos conventos e Casas de Misericórdia com o objetivo de 
receber crianças rejeitadas concebidas por gravidez indesejada.. 
 
3 Lei de 28 de Setembro de 1871 - & quot;Declara de condição livre os filhos de mulher escrava que 
nascerem desde a data desta lei, libertos os escravos da Nação e outros e providência sobre a criação 

e tratamento daqueles filhos menores e, sobre a libertação anual de escravos. 
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justiça e com isso, a criança e ao adolescente passam a ter uma legislação  
especial a partir do primeiro Juizado de Menores. O Juízo de Menores 
estruturara um modelo de atuação que se manteria ao longo da história da 
assistência pública no país, funcionando como um órgão centralizador do 
atendimento oficial ao menor fosse ele recolhido nas ruas ou levado pela 
família. O objetivo da internação era preservar ou reformar os menores 
apreendidos (RIZZINI, 1995, p. 258) 

 
Portanto, em conformidade com o Decreto Nº 17.943-A, De 12 De Outubro De 

1927, conhecido como Código De 1927 foi promulgado o primeiro documento legal 

para a população menor de 18 anos: que se consolidou a legislação brasileira para as 

crianças e os adolescentes que tinha como proposta de resolver no âmbito jurídico e 

na questão social para ser tem um maior controle da população de rua por meio da 

intervenção policial. (BRASIL, 1927). 

Segundo Rizzini (1993): 

 
Na prática, a construção do menor tem os seguintes sentido. Menor não é 
aquele indivíduo que tem idade inferior a 18 ou 21 anos conforme mandava 
a legislação em diferentes épocas. Menor é aquele que proveniente de família 
desorganizada, onde imperam os maus costumes, prostituição, a vadiagem, 
a frouxidão moral, e mais uma infinidade de características negativas, tem a 
sua conduta marcada pela amoralidade e pela falta de decoro, sua linguagem 
é de baixo calão, sua aparência é descuidada, em muitas doenças e pouca 
instrução, trabalha nas ruas para sobreviver e anda em bandos com 
companhias suspeitas. (RIZZINI, 1993, p. 96) 

 
Assim, de acordo com o autor, a imagem delinquente das crianças e 

adolescentes como menores infratores, estava correlacionada a responsabilização da 

família que eram vistas da mesma maneira, sendo marginalizadas e culpabilizadas 

pela situação dessas crianças. 

No Código de Mello Mattos as crianças pobres eram nomeadas por “menores” 

e eram subdivididas em três categorias: os abandonados, os oriundos das famílias 

que não tinham condições mínimas de sobrevivência e os delinquentes que 

praticavam atos violentos. O artigo 26 do Código de Menores de 1927 destaca: 

 

(...) Consideram-se abandonados os menores de 18 anos: I. Que não 
tenham habitação certa, nem meios de subsistência, por serem seus pais 
falecidos, desaparecidos ou desconhecidos ou por não terem tutor ou pessoa 
sob cuja, guarda vivam; 
II. Que se encontrem eventualmente sem habitação certa, nem meios de 
subsistência, devido a indigência, enfermidade, ausência ou prisão dos pais. 
Tutor ou pessoa encarregada de sua guarda; 
III, que tenham pai, mãe ou tutor ou encarregado de sua guarda 
reconhecidamente impossibilitado ou incapaz de cumprir os seus deveres 
para, com o filho ou pupilo ou protegido; 
IV, que vivam em companhia de pai, mãe, tutor ou pessoa que se entregue a 
prática de atos contrários à moral e aos bons costumes; 
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V, que se encontrem em estado habitual da vadiagem, mendicidade ou 
libertinagem;(BRASIL,1927) 

 
Já em 1941, o Governo Federal institui o Serviço de Assistência a Menores – 

SAM4 , para crianças e adolescentes menores de 18 anos, com cunho correcional 

repressivo através da reclusão. É importante destacar que nas décadas de 40/50 

foram criadas organizações com objetivos como a paz, combate à fome e a miséria, 

direitos universais e da criança, como a Organização das Nações Unidas - ONU, 

United Nations Children’s Fund - UNICEF, Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, UNICEF Brasil, Declaração Universal dos Direitos da Criança.  

Desta forma o “menor” não se instituía legalmente daquele momento histórico, 

ainda assim sendo violados de seus direitos, onde se passava por uma condição 

natural, que por carência das famílias pobres de cuidar de seus filhos, passando a ser 

um incomodo para a sociedade. Dessa forma Souza (1988), aborda a chamada 

Doutrina da Situação Irregular: 

 
O código de 1979 define como situações irregulares a privação de condições 
essenciais à subsistência, saúde e instrução, por omissão, ação ou 
irresponsabilidade dos pais ou responsáveis; por ser vítima de maus- tratos: 
por perigo moral em razão de exploração ou por encontrar-se em atividades 
contrárias aos bons costumes, por privação de representação legal, por 
desvio de conduta ou autoria de infração penal. Assim as condições sociais 
ficam reduzidas à ação dos pais ou do próprio menor. Fazendo-se da vítima 
um réu e tornando a questão ainda, mas jurídica e assistencial, dando ao juiz 
o poder de decidir sobre o que seja melhor para o menor: assistência, 
proteção ou vigilância (SOUZA. 1998. p. 44). 

 
Com o fim da Ditadura Militar, surge uma nova visão referente à temática, a 

Constituição Federal de 1988, propondo um novo caminho nos processos de 

implementação de políticas públicas de inclusão social, pesquisando sobre seus 

limites e potencialidades de modo que se possa efetivamente realizar o atendimento 

eficaz, a promoção e proteção para crianças e adolescentes como afirma o artigo 227 

da Constituição Federal de 1988: 

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

                                            

4  Rizzini, (1995), ressalta que em 1941 foi criado o Serviço de Assistência ao Menor, órgão diretamente 

subordinado ao Ministério da Justiça e Negócios do Interior e ao Juizado de Menores, em razão do 
Decreto n. 3.799, que atribuía ao Estado poder para atuar junto aos “menores”, reiteradamente 
qualificados como “desvalidos” e “delinquentes”. Crianças e menores do pátrio poder ao pátrio dever: 
um histórico da legislação para a infância no Brasil (1830-1990), além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988). 
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à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988). 

 
Portanto segundo a Constituição Federal de 1988 a responsabilidade tanto da 

criança quanto do adolescente é da família, sociedade e Estado, que passam a ter 

uma nova perspectiva quanto a esse segmento no que se refere a direitos pois 

passam a serem vistos como sujeitos de direitos.  

 

2.2 CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS DIREITOS ASSISTIDOS NO 

ÂMBITO FAMILIAR 

 
Para muitos teóricos, há muitas maneiras de conceituar família, pois será de 

acordo com a corrente filosófica que cada um possui, assim para os antropólogos a 

definição de família, de acordo com Bruschini (1990), refere-se: 

 
[...] um grupo de procriação e de consumo, lugar privilegiado onde incide a 
divisão sexual de trabalho, em função da qual determina-se o grau de 
autonomia ou subordinação das mulheres. [...] regras proibitivas de relações 
sexuais entre parentes próximos, divisão do trabalho baseado no sexo e 
Casamento como instituição socialmente reconhecida, estabelecendo as 
bases da paternidade social5. (BRUSCHINI, 1990). 

 

Já para os psicólogos, Bruschini (1990), considerando os pensamentos de 

Freud, que estabeleceu a família como “uma complexa teia de vínculos e de emoções, 

que se expressa simultaneamente através do ódio e do amor”, assim pensada a 

família através das relações de afetividade. Azevedo e Guerra (2005), corroboram 

para o conceito de família da seguinte maneira: 

 
[...] a família é também um grupo social composto de indivíduos  diferenciados 
por sexo e por idade, que se relacionam cotidianamente, gerando uma 
complexa e dinâmica trama de emoções; ela não é uma soma de indivíduos, 
mas um conjunto vivo, contraditório e cambiante de pessoas com sua própria 
individualidade e personalidade. [...] A divisão interna de papéis pode ser a 
expressão de importantes relações de dominação e submissão, na medida 
em que configura uma distribuição de privilégios, direitos e deveres dentro 
desse grupo. (AZEVEDO; GUERRA, 2005, p. 77) 

 

                                            

5 Paternidade social está relacionado ao vínculo que se estabelece em virtude do 

reconhecimento social entre a relação entre um homem e uma criança como se fossem pai e filho. 
Disponível em: &lt;http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/paternidade-socioafetiva-x- 
paternidade-biologica/&gt; Acesso em 09/agosto/2018. 
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De acordo com as autoras citadas, família vai além de números de que é 

composta, mas sim considerada um elemento vivo, onde devido ao contexto histórico 

conservador, patriarcal e hierárquico as relações existentes no âmbito familiar são de 

poder, onde um tem o papel de dominador deixando para os outros a submissão, 

estabelecendo a partir daí os papéis de cada membro. A família encontra-se em 

constante processo de modificações e mudanças e vem se adequando a novos 

tempos e valores, num contexto histórico e cultural, construindo suas relações. Sendo 

considerado um espaço para a garantia de sobrevivência, porém sob o aspecto de 

produzir um ambiente acolhedor, de cuidado e proteção. 

Diante disto, não há de considerar a instituição familiar como algo estagnado, 

mas sim como algo em constantes transformações. Mello (2006), destaca cinco 

situações que contribuíram para novas formações estruturais familiares: 

 
1) elevação da idade média das mulheres em seu primeiro casamento e no 
primeiro parto, o que tem retardado a formação de novas famílias; 2) 
diminuição do tamanho das famílias e dos lares; 3) aumento das 
responsabilidades financeiras dos pais, que passam a ter dependentes mais 
jovens e também mais velhos; 4) elevação do número de lares chefiados por 
mulheres; e 5) maior participação das mulheres no mercado de trabalho 
formal e modificação na balança de responsabilidade econômica nas famílias 
(MELLO, 2006, p. 502) 

 
Ainda segundo Mello (2006), essas mudanças englobando a estrutura da 

família e como são compostas, pode-se considerar essas transformações e novos 

arranjos familiares sob a ótica da inserção da mulher no mercado de trabalho na 

década de 70 / 80, onde está deixa de ser somente a mãe, esposa, do lar, mas passa 

a conquistar novos espaços e direitos, como o poder de decisão de engravidar ou não, 

usufruindo da pílula anticoncepcional ou até mesmo do divórcio, onde com a 

separação são compostas novas famílias. 

Para Soares e Bicharra (2016), novas famílias são compostas da seguinte 

forma: de “família nuclear” tem base conservadora, composta pelo pai, mãe e filhos, 

“família monoparental”, são aquelas chefiadas somente pelo homem ou também pela 

mulher, por motivos de divórcio, viúves, entre outros, “família recomposta”, são 

aquelas onde os progenitores vivem com outras pessoas muitas vezes com filhos de 

seus novos relacionamentos ou filhos de seus companheiros, “família extensa” são 

formadas por outros parentes como avós, tios, tias, primas e primos, muitas vezes 
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vivendo duas ou três gerações no mesmo lar e “família homo parental” considerada 

por ser formada por pais do mesmo sexo. 

A família atual pode ser composta de diversas maneiras, independente da 

questão biológica, mas considerando crucial a questão afetiva das relações e sua 

construção social. 

A família exerce o papel principal mediante ao cenário de construção, formação 

e identificação do adolescente, sendo a família desde muitos séculos um grupo que 

convive e cria vínculos e laços que influenciam uns aos outros em seu cotidiano, tem 

a primazia de ser o maior viés influenciador no comportamento do adolescente. 

Deslandes (1997), considera que: 

 

Sem dúvida, as relações familiares ou no entorno do jovem são constituídas 
psicologicamente por uma verdadeira rede de tensões normais e, por vezes 
de atritos anormais. A imagem que a criança vai formando da vida é, na sua 
essência, um desenvolvimento das experiências a que ela é sujeita no seu 
círculo mais próximo, o familiar. Se ali prevalece a harmonia, isso vai ajuda- 
lá a integrar as suas orientações e a guiar os seus afetos. Se, ao contrário, 
imperar atitudes desrespeitosas e pouco afetuosas, influenciará severamente 
a sua atitude consigo mesma e com o mundo. (DESLANDES, 1997, p. 64) 

 
Nesse contexto, o autor enfatiza a influência das relações familiares na vida da 

criança e do adolescente, determinando a partir deste ponto as relações que esse 

indivíduo manterá na sociedade.  

Entende-se que a família é o pilar central, núcleo parental com a 

responsabilidade de educar, orientar e emancipar o adolescente perante sua trajetória 

de vida e desafios, os tornando aptos para uma convivência em sociedade. 

Conforme a Constituição Federal de 1988 em seu artigo n° 227, justifica a 

responsabilidade da família, sociedade e estado da seguinte maneira: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988). 

 

Ainda que discorrer sobre o tema família seja desafiador, é de extrema 

importância aprofundar esse assunto para poder se entender melhor o adolescente, 

cada pessoa possui a sua concepção com uma particularidade, pois é uma realidade 
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que nos é muito próxima e que se confunde com o que nós somos com nossa 

identidade pessoal. 

Segundo Volpi (2006), a família tem um significado de potencialidade, onde 

construímos afetos, solidariedade, interdependência e reciprocidade, pessoas que 

nos ampara, mas também não são isentas de problemas. 

Diante do exposto, a família exerce papel fundamental na formação do jovem, 

entretanto segundo Volpi (2006) ainda sim tem em suas relações, ou no cotidiano 

problemas, assim os adolescentes que cometem atos infracionais merecem atenção 

especial, não somente por parte de suas famílias, mas também é de responsabilidade 

da sociedade e do Estado. 

O Estatuto da Criança e Adolescente é um marco no que refere aos direitos 

desse segmento. Assim, segundo Faleiros (2009), o estatuto garante o acesso às 

políticas sociais, visando a garantia de direitos. 

 

2.3 A PROTEÇÃO INTEGRAL E O ESTATUTO DA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 
O Eca – estatuto da criança e Adolescente é um conjunto de normas do 

ordenamento jurídico brasileiro e em como objetivo a proteção integral da criança e 

do adolescente, sendo considerado um marco regulatório referente aos direitos das 

crianças e adolescentes, tendo como base o art. 227 da Constituição Federal (1988), 

que propõe como dever dos cuidados da criança e adolescente tanto a família, como 

a sociedade e Estado.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), sob a lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, um novo olhar e 

direcionamento foi dado a esse segmento, no que tange à garantia de direitos, pois 

passaram a serem vistos como sujeitos de direitos a serem assegurados em conjunto 

com o Estado, sociedade e família. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente tem como objetivo criar condições de 

exigibilidade para o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, rompendo 

assim com a visão clientelista e repressora vigente em toda a legislação que 

antecedeu em nosso país. (MACHADO, 2014, p. 145). 

Na percepção de Liberati (2006, p. 27): 
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Pela primeira vez na história das Constituições brasileiras, o problema da 
criança é tratado como uma questão pública e abordado de forma profunda, 
atingindo, radicalmente, o sistema jurídico. Essa mudança é significativa, pois 
considera, a partir de agora, que crianças e adolescentes são pessoas em 
desenvolvimento e sujeitos de direitos, independentemente de sua condição 
social. A lei deverá respeitar essa condição peculiar, característica singular 
desses sujeitos, que, até então, tinham direitos, mas que não podiam exercê-
lo. (LIBERATI 2006, p. 27) 

 

Entretanto o ECA veio para mudar a realidade das crianças e adolescentes que 

vivenciam a negligência das famílias, ou seja, se antes não tinham quem os 

protegessem das ruas, da marginalidade, do preconceito, da discriminação, hoje pode 

contar com uma lei que os defenda, tanto psicologicamente quanto fisicamente, 

garantindo assim, seu bem-estar. Por este motivo “O ECA é considerado inovador, 

pois concebem a criança e o adolescente como seres passíveis de proteção integral 

por serem indivíduos em desenvolvimento; por isso, têm prioridade absoluta, 

independente da classe social a que pertençam. ” (SIMÕES, 2009, p. 186). 

Por outro lado, para garantir que tais direitos desta demanda sejam cumpridos, 

estabeleceu-se os princípios e diretrizes do ECA, que em seu artigo 4º, parágrafo 

único destaca: 

 
Art. 4º parágrafo único. A garantia da prioridade compreende: a- primazia de 
receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; b- precedência de 
atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; c- preferência na 
formulação e na execução das políticas sociais públicas; d- destinação 
privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção à infância 
e à juventude. (BRASIL, 1990, p. 11). 

 
De acordo com as informações citadas a cima, observa-se que a lei garante 

que toda criança e adolescente merece proteção e socorro, bem como atendimento 

público, com políticas públicas que tendem a garantir que essa proteção ocorra, 

visando o bem-estar desta demanda, sendo este um dos princípios do referido 

estatuto. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe uma nova perspectiva aos direitos 

sociais em relação a proteção integral da criança e adolescente, o ECA possibilitou 

um novo olhar para esse segmento. Oliveira e Briguenti (2007), discorrem sobre as 

mudanças que o ECA trouxe da seguinte maneira: 

 
[…] avanços e conquistas em relação à garantia de direitos deste segmento, 
avanços estes que, foi possibilitado por uma mudança de paradigma, com a 
admissão da doutrina da proteção integral, universalizando os direitos sociais, 
priorizando a criança e o adolescente como seres em desenvolvimento e 
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merecedores de proteção integral por parte do Estado, da sociedade e da 
família. (OLIVEIRA; BRIGUENTI, 2007, s/p) 

 
O ECA foi consequência positiva de luta pelos direitos e proteção à criança e 

ao adolescente, pela lei constitutiva no ano de 1990 com a finalidade de regulamentar 

os direitos inspirados pelas diretrizes fornecidas pena constituição de 1988, sendo 

este estatuto dividido em dois livros: o primeiro trata da proteção dos direitos 

fundamentais e o segundo trata dos órgãos e procedimentos protetivos. 

Assim de acordo com o art. 3 do ECA: 

 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. (BRASIL,1990) 

 
Os direitos fundamentais descritos no artigo citado, ressaltam os direitos da 

pessoa direcionados a proteção integral da criança e do adolescente, visto que este 

segmento a partir da Constituição Federal (1988) e da consolidação do Eca (1990), 

passou a integrar a sociedade como cidadãos de direitos e não mais vistos ou tratados 

como objetos. Dessa maneira o art. 15 enfatiza 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. ” 

O art. 98 do ECA ressalta sobre a proteção da criança e ao adolescente da 

seguinte maneira: 

 
As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre 
que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 
I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II – por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
III – em razão de sua conduta. (BRASIL, 1990). 
 

Além de todos os direitos que possuem, tem diretos específicos decorrentes 

por estarem e processo de desenvolvimento físico, emocional, cultural e social, sendo 

assim não podem responder pelo cumprimento das leis da mesma forma que os 

adultos. 

Nesse viés destaca-se na ilustração do Quadro 1 os aspectos que diferenciam 

os tipos de proteção à criança e adolescente, partido do antes e depois da 

Constituição de 1988 e com a consolidação do ECA. 
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Quadro 1: Aspectos da Proteção à Criança e Adolescente 

 

CÓDIGO DE MENORES (1927)  ECA (1990) 

Situação irregular  Proteção Integral 

Filantrópico Política Pública 

Assistencialista Direito 

União/Estado Subjetivo 

Centralizador Município 

Estatal Município Participativo 

Piramidal Hierárquica Cogestão Sociedade Civil 

Monocrática Rede Democrática 

Fonte: Organização e Gestão do Sistema de Garantia de Direitos da Infância e da Juventude, in 
Encontros pela Justiça na Educação – Brasília – 2000 – FUNDESCOLA/MEC – p. 126 

 
 

Assim, o Estatuto da Criança e Adolescente, como abordado anteriormente, 

trouxe grande conquista no que tange aos direitos da criança e Adolescente, tendo 

como base a consolidação da Constituição Federal (1988), que responsabiliza tanto a 

família, quanto a sociedade e o estado pelo bem-estar desse segmento, isto posto, é 

relevante diferenciar o “tratamento” direcionado as crianças e adolescentes antes e 

após esses dois instrumentos de garantia de direitos. Tendo dessa maneira a 

ampliação de direitos que antes eram negados e não reconhecidos. 
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3. MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS – MSE  

 

3.1 ATO INFRACIONAL 

 

Sendo o ato infracional uma conduta que rompe com a concepção natural da 

ordem social de vida do indivíduo O Estatuto da Criança e do Adolescente descreve 

o ato infracional em seu artigo 103º, uma conduta prevista em lei como contravenção 

ou crime, o ato é abominável às leis e ordem pública, dos direitos dos cidadãos ou 

patrimônio, com base científica apresento nesta pesquisa bibliografia os artigos da 

prática do ato infracional de seguinte maneira: 

 

Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou 
contravenção penal.  
Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos 
às medidas previstas nesta Lei. 
Art. 105. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas 
previstas no art. 101. 
Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em 
flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da 
autoridade judiciária competente. 
Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra 
recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente 
e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. (BRASIL, 1990). 

 

Assim, de acordo com o ECA, o ato infracional corresponde a uma determinada 

conduta estabelecida socialmente, e a quebra dessa conduta leva à punição, visto que 

a sociedade brasileira ainda tende a ser conservadora e correcional. 

Definido o ato infracional, Volpi (2006, p.15) ressalta que: “o ECA considera o 

adolescente infrator como uma categoria jurídica, passando a ser sujeito dos direitos 

estabelecidos na Doutrina da Proteção Integral, inclusive ao devido processo legal. ” 

Rompendo, portanto definitivamente com a concepção de adolescente do Código de 

Menores. 

De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, em estudos realizados em 

âmbito nacional pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE 

(2014), destaca que foram registrados 26.913 atos infracionais conforme demonstrado 

no gráfico 1, de acordo com as práticas de ato infracional de adolescentes da seguinte 

maneira:  
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Gráfico 1: Atos Infracionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos http://www.sdh.gov.br/noticias/pdf/levantamento-sinase-2014 

 

De acordo com a leitura dos dados apresentados pela Secretaria de Direitos 

Humanos no ano de 2014, o gráfico 1 destaca em 1º lugar 44% dos atos infracionais 

são referentes a roubo, num total de 11.632, o tráfico de drogas representa o 2º lugar 

com 24% considerando dessa maneira 6.350, em 3º foi registrado 9% de ato 

infracional relativo a homicídios registrados assim 2.481 casos. Os outros atos 

infracionais são representados por uma porcentagem menor, porém não menos 

significativa. 

Volpi (2002), relata que atos infracionais cometidos por adolescentes são 

geralmente contra o patrimônio (roubos de objetos e danos), dessa maneira os atos 

considerados mais graves têm um percentual reduzido, porém ainda sim é 

preocupante. O gráfico 2 apresenta a concentração de atos infracionais com maior 

número por estado. 
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Gráfico 2: Atos infracionais com maiores registros por estado no Brasil 

 

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos http://www.sdh.gov.br/noticias/pdf/levantamento-sinase-2014 

 

Conforme o gráfico, consta que os estados com maiores concentrações de atos 

infracionais destacam-se o estado de São Paulo com número de 10.211, após tem o 

estado de Pernambuco com 1.892 casos infracionais, Minas Gerais possui o registro 

de 1.853, seguido pelo estado do Rio de Janeiro com 1.655, logo após tem o estado 

do Rio Grande do Sul contando com 1.192 e o Distrito Federal com 1.084 registros de 

atos infracionais. Outros estados também possuem registros, porém para a montagem 

do gráfico não foram contabilizados, estando disponíveis no site informado na fonte. 

O adolescente ao ser pego cometendo um ato infracional ele deve ser 

encaminhado ao conselho tutelar, onde será feito a ocorrência e comunicação aos 

pais, a ocorrência policial é feita pela delegacia especializada em atendimento a 

criança e ao adolescente. O menor infrator ele não se insere dentro do código de 

processo penal para obter julgamento, mas é implicado na lei que o ampara visando 

as formalizações legais. 

 

“[...] somos imediatamente levados a crer que a maior parte desses jovens 
não teria iniciado a sua trajetória delinquencial se tivessem tal perspectiva de 
inserção e realização social, oportunidades e recursos que lhes são 
cotidianamente negados, apesar de serem um direito previsto na lei” 
(SANTOS, 2006, p.10). 
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A expressão delinquente ou pivetes é ação estigmatizada do senso comum que 

ao longo dos anos produz para conceituar adolescentes que cometem atos 

infracionais e é visível a existência preconceituosa até mesmo no meio em que se 

insere profissionais que possuem uma representatividade na legislação e suporte 

social do mesmo. 

Volpi (2002, p. 9) assinala que: 

 

Os adolescentes em conflito com a lei [...], não encontram eco para a efesa 
dos seus direitos, pois, pela condição de terem praticado um ato infracional 
são desqualificados enquanto adolescentes. A segurança é entendida como 
urna forma de &quot;proteger a sociedade [...] da violência produzida por 
desajustados sociais que precisam ser afastados do convívio social, 
recuperados e reincluídos&quot;. É difícil, para o senso comum, juntar a ideia 
de segurança e cidadania. Reconhecer no agressor um cidadão parece ser 
um exercício difícil e, para alguns, inapropriado. (VOLPI, 2002, p.9) 

 

Para Mioto (2001), o ato infracional cometido por adolescentes corresponde a 

uma imposição do sistema capitalista de produção, geradora das desigualdades 

sociais e das expressões da questão social, assim a autora corrobora que: 

 

[…] podem ser interpretados, como expressão das dificuldades vividas pelas 
famílias no seu curso de vida. Esta interpretação nos conduz a pensar o ato 
infracional não como o fim de um processo educativo mal sucedido realizado 
por uma família incompetente. Mas, ao contrário, como um momento 
dramático do processo de viver do adolescente e de sua família que pode 
provocar transformações. (MIOTO, 2001, p.115) 

 

Assim, compreende-se que o ato infracional advindo de adolescentes vai além 

de culpabilizar o jovem ou sua família pela “má educação” que dispôs para esse 

adolescente, mas sim compreender todo o contexto que envolver ser adolescente no 

Brasil, diante de tantas desigualdades sociais. 

Segundo Volpi (2006, p.48), “há uma dicotomia entre a produção teórica sobre 

a criança e adolescente e o atendimento dispensado aos mesmos”. 

Entretanto, mesmo com os avanços e as conquistas referente a consolidação 

do Estatuto da Criança e Adolescente, “não há muito para comemorar quanto ao ato 

infracional e seu tratamento” (ZAMORA, 2005), visto que para efetivação da garantia 

de direitos sociais para essa demanda o Estatuto das Crianças e Adolescente ainda 

esbarram muitas barreiras. 

Portanto, tendo por base autores como Negreiros (2001), que diz: 
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A despeito das conquistas alcançadas a partir dos novos parâmetros 
normativos, os adolescentes em conflito com a lei não tem sido atendido 
segundo a especificidade de seu período de formação. Tampouco tem sido 
possível modificar a condição de vulnerabilidade a qual se encontram. 
(NEGREIROS, 2001). 

 

A falta de uma identificação coerente aos adolescentes que cometem delitos, 

deixa exposta a fragilidade de se ter uma consolidação quando se trata de 

adolescentes que cometeram atos infracionais que precisam de um atendimento 

respeitoso e humanitário. Mediante essas considerações desqualificar o adolescente 

por entender que o ato cometido faz ser transgressor, sem direito à conservação 

idônea de sua preservação social faz com que retroceda a perspectiva da construção 

de melhoria nas medidas existenciais para sua ressocialização. 

 

3.2 MEDIDAS DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVAS 

 

A criminalidade infantil é uma realidade no Brasil, isso faz com que a sociedade 

viva cada dia mais ameaçada, mesmo havendo uma enorme proteção do Estatuto da 

Criança e Adolescente para esse determinado grupo de pessoas e cada dia se torna 

maior o número de crimes cometidos por menores. Alguns fatores contribuem para a 

entrada dos jovens no mundo do crime, a falta de estrutura familiar, a vida nas ruas, 

ligação com drogas e também a omissão do Estado em se fazer presente 

assegurando educação de qualidade e oportunidade para que esses jovens tenham 

melhores condições. Assim, segundo Veronese et al. (2001, p. 34) ressalta: 

 

Na realidade, nossas crianças já não têm infância em razão da sua miséria, 
o que conduz a uma análise séria: a adolescência envolvida com a 
criminalidade se constrói a partir da negação de direitos - escola, saúde, 
família, profissionalização [...] (VERONESE et al., 2001, p. 34). 

 

Desigualdade social gera graves consequências em nosso País, pois favorece 

a pobreza, a miséria, e consequentemente a violência, mas sabemos que não punir 

as condutas criminosas praticadas por menores, seria negligenciar uma realidade 

social. 

Liberati (2006 apud MORAES; RAMOS, 2010, p. 833) corrobora ao salientar 

sobre a medida socioeducativa ao afirmar: 
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A medida socioeducativa é a manifestação do Estado, em resposta ao ato 
infracional, praticado por menores de 18 anos, de natureza jurídica impositiva, 
sancionatória e retributiva, cuja aplicação objetiva inibir a reincidência, 
desenvolvida com finalidade pedagógica educativa. Tem caráter impositivo, 
porque a medida é aplicada independentemente da vontade do infrator- com 
exceção daquelas aplicadas em sede de remissão, que tem finalidade 
transacional. Além de impositiva, as medidas socioeducativas têm cunho 
sancionatório, porque, com sua ação ou omissão, o infrator quebrou a regra 
de convivência dirigida a todos. E, por fim, ela pode ser considerada uma 
medida de natureza retributiva, na medida em que é uma resposta do Estado 
à prática do ato infracional praticado. (LIBERATI. 2006 apud MORAES; 
RAMOS, 2010, p. 833) 
 

Assim, segundo o autor o Estado busca dar resposta através de políticas, nesse 

contexto em que considera a medida socioeducativa como uma medida educacional 

e não repressiva, mas pedagógica. 

A conduta criminosa cometida pela criança ou adolescente é definida no artigo 

103º do ECA, esse estatuto foi formado não só para defender direitos, nortear, ensinar 

os deveres, buscando responsabilizar pelos atos cometidos, as medidas aplicadas a 

adolescentes julgados não têm equiparação ao crime ou contravenção penal. Assim 

o ECA no art. 98° esclarece sobre a medida de proteção as medidas sócio educativas. 

A medida estabelecida pelo juiz da infância e juventude configura-se em 

diversas partes, uma vez que as circunstancias dos delitos não são iguais. 

Sobre as medidas socioeducativas Volpi (2001), ressalta que: 

 
[…] é, ao mesmo tempo, a sanção e a oportunidade de ressocialização, 
contendo, portanto, uma dimensão coercitiva, uma vez que o adolescente é 
obrigado a cumpri-la, e educativa, uma vez seu objetivo não se reduz a punir 
o adolescente, mas prepará-lo para o convívio social. (VOLPI, 2001, p. 66). 

 

De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos (2014), foram registrados 

26.913 atos infracionais, entretanto nesse mesmo ano foram registrados um número 

de 25.428 adolescentes que estão em restrição e privação de liberdade, 

demonstrando que foi aplicado mais medidas do que o próprio número de 

adolescentes, configurando dessa maneira que muitos adolescentes cometem mais 

de que um ato infracional. 

Para compreender tal processo e conhecer esses adolescentes, os gráficos 

abaixo demostram os dados coletados pela Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo – SINASE (2014) da seguinte maneira: 
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Gráfico 3: Porcentagem de Internação, Internação Provisória e Semiliberdade 

 

 

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos http://www.sdh.gov.br/noticias/pdf/levantamento-

sinase-2014 

 

Como medida socioeducativa foram considerados na categoria a internação 

com 66% dos casos registrados, 22% diz respeito a internação provisória, e para 

semiliberdade considera-se 9%, para “outros” representados por 3% refere-

atendimento inicial, internação sanção e medida protetiva, segundo SINASE (2014). 

 

Gráfico 4: Quantidade e Porcentagem de Unidades de Atendimento em 

Restrição e Privação de Liberdade por Região 
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Fonte: Secretaria de Direitos Humanos http://www.sdh.gov.br/noticias/pdf/levantamento-

sinase-2014 

 

As unidades de atendimento no Brasil para efetivação das medidas 

socioeducativas estão distribuídas por Regiões, onde destaca-se a Região Sudeste, 

com 222 unidades equivalente a 47%, a Região Nordeste possui 93 unidades 

representada por 20%, em seguida a Região Sul com 69 corresponde a 14%, com 54 

a Região Norte representa 11% e finalizando com a Região Centro-Oeste que possui 

38 unidades equivalente a 8%. 

 

Gráfico 5: Restrição ou Privação de Liberdade por Sexo 
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Fonte: Secretaria de Direitos Humanos http://www.sdh.gov.br/noticias/pdf/levantamento-

sinase-2014 

 

O gráfico 5 traz a divisão por sexo dos (as) adolescentes no Sistema 

Socioeducativo, onde verifica-se a diferença do percentual entre homens e mulheres, 

representado por 95% de adolescentes do sexo masculino sob medida 

socioeducativa, considerando assim o número de 23.447 e de 5% sendo este 

representado por 1.181 adolescentes de sexo feminino. 

 

Gráfico 6: Adolescentes e Jovens por Faixa Etária em Restrição e Privação de 

Liberdade 
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Fonte: Secretaria de Direitos Humanos http://www.sdh.gov.br/noticias/pdf/levantamento-

sinase-2014 

 

O gráfico 6 representa a faixa etária dos adolescentes e jovens que estão em 

restrição e privação de liberdade, assim de acordo com o SINASE (2014), a 

concentração de adolescentes e jovens está na faixa etária de 16 e 17 anos 

representada por 56% equivalente a 13.867 adolescentes, a faixa etária de 18 a 21 

anos corresponde 24%, já os adolescentes entre 14 a 15 anos possui 18% e os de 12 

a 13 anos representa 2%. Dessa maneira observa-se que a faixa etária acima de 16 

anos é representada por uma soma de 80% dos adolescentes e jovens, que estão em 

restrição privação de liberdade. 

 

Gráfico 7: Porcentagem de Adolescentes e Jovens por Raça/cor em situação 

de restrição e privação de liberdade. 

 

56%

24%

18%

2%

16 e 17 anos

18 a 21 anos

14 e 15 anos

12 e 13 anos



 36 

 

Fonte: Secretaria de Direitos Humanos http://www.sdh.gov.br/noticias/pdf/levantamento-

sinase-2014 

 

De acordo com o gráfico 7, na divisão por raça e cor, os adolescentes e jovens 

em situação de restrição e privação de liberdade está representado por 56% de pardos 

e negros, a cor branca é representada por 21% desses adolescentes e jovens, já a 

cor amarela equivale à 1%, observa-se que 22% conforme o gráfico apresentado não 

consta nenhuma informação quanto a cor ou raça, assim correspondendo a sem 

informação. 

 

3.3 APLICABILIDADES DAS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS 

 

As aplicabilidades são estabelecidas pelo juiz da vara da infância e juventude 

ao adolescente que cometeu alguma infração configurada em diversas partes, ou seja, 

aplica-se de acordo com o delito, pois as circunstancias não são iguais, identificando 

as medidas sócio educativas põe-se em envolvimento esclarecedor que os aspectos 

das aplicabilidades não podem ser de caráter coercitivo e vexatório, mas com 

pretensão e finalidade protetiva, estrutural a fim de realizar uma emancipação. 

No art. 112° descreve as medidas socioeducativas que responsabilizam o 

adolescente pela prática dos atos infracionais da seguinte maneira: 
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Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: I - advertência; II - 
obrigação de reparar o dano; III - prestação de serviços à comunidade; IV - 
liberdade assistida; V - inserção em regime de semiliberdade; VI - internação 
em estabelecimento educacional; VII – qualquer uma das previstas no art. 
101, I a VI. (BRASIL, 1990). 

 

Todo conjunto de medidas sócio educativas tem por hombridade social manter 

o menor infrator em segurança, em uma eficácia educativa de modo que não exponha 

e nem viole os direitos assistidos pelo mesmo, a obrigação de reparar o dano tem por 

objetivo levar o infrator a reconhece o erro sendo imputável e intransferível a outro. 

Dentro do Estatuto pautam-se seis medidas as quais o adolescente pode vir a receber, 

citaremos aqui as especificações das mesmas. 

Advertência - De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente ao se 

aplicara medida da advertência é verificada de acordo com o ECA: “Art. 115°. A 

advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e 

assinada”. Sendo imposta para atos infracionais considerados “leves”. O menor é 

admoestado, informado pelo juiz de maneira imediata, se fazendo importante a 

presença dos responsáveis, após a advertência se faz necessário à assinatura do 

termo pelas partes envolvidas. 

Obrigação de reparar o dano - Pessoal e intransferível a reparação do dano, 

o adolescente ao reconhecer o erro coloca-se na prestação de repará-lo de forma 

coercitiva e educativa, na restituição dom bem/ou compensação a vítima. 

Assim o a medida da obrigação de reparar o dano tendo como base no artigo 

116° do ECA é definido como: 

 

Art. 116°. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a 
autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a 
coisa, promova o ressarcimento do dano, ou por outra forma, compense o 
prejuízo da vítima. Parágrafo único – Havendo manifesta impossibilidade, a 
medida poderá ser substituída por outra adequada. (BRASIL, 1990). 
 

 

Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) - A Prestação de Serviços à 

Comunidade, conhecida como PSC, é um outro tipo de medida socioeducativa 

descrita no artigo 117° do ECA da seguinte maneira: 

 

Art. 117°. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de 
tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, 
junto a entidades assistenciais hospitais, escolas e outros estabelecimentos 
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congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. 
(BRASIL, 1990) 

 

Tendo forte apelo comunitário a prestação de serviço é uma medida que 

estabelece uma relação educativa para ambos, tanto o infrator e a comunidade, um 

comprometimento social, tendo a participação de órgãos sociais não governamentais 

que auxiliarão na operacionalização do serviço prestado. 

Liberdade Assistida - Sobre a medida da liberdade assistida conforme o artigo 

118° do ECA: 

 

Art. 118°. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida 
mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. 
§1°- A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a 
qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. §2°- 
A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo 
a qualquer momento ser prorrogada, revogada ou substituída por outra 
medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. 
(BRASIL,1990) 

 

Com a necessidade de acompanhamento da vida social do adolescente essa 

medida está dentro do programa de liberdade assistida que é municipal, tendo uma 

equipe de orientadores em cumprimento do artigo 119 do Eca, essa liberdade 

assistida também pode ser desenvolvida em grupos comunitários capacitados onde o 

adolescente e sua família são assistidos tendo estimulo e apoio para constituir 

desenvolvimento eficaz. 

Semiliberdade - O Eca expressa em seu artigo 120° referente a medida do 

regime de semiliberdade como: 

 

Art. 120°. O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, 
ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de 
atividades externas, independentemente da autoridade judicial. §1°- É 
obrigatória a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que 
possível, serem utilizados os recursos existentes na comunidade. §2°- A 
medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, no que couber, as 
disposições relativas à internação. (BRASIL,1990) 

 

A semiliberdade é uma medida que já avalia o êxito dos programas e todo seu 

conhecimento produzido, ela vislumbra que o adolescente não esteja no convivo 

familiar, mas em nenhum momento ela vai restringir seus direitos de ir e vir o programa 

da semi liberdade traz um processo e transição propondo ampla mudança no cotidiano 
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deste adolescente, capaz de lhe inserir em mercado de trabalho, escolarização e 

profissionalização dentro dos programas sociais. 

Medida de Internação - Sendo a última das medidas na escala que caracteriza-

se por menos grave até a mais grave a internação é dada ao adolescente envolvido 

em grave ato infracional, assim o Estatuto da Criança e Adolescente destaca a medida 

de internação no artigo 121°: “a internação constitui medida privativa de liberdade, 

sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar 

da pessoa em desenvolvimento”. 

Dessa maneira a internação em si não se constitui uma medida, mas ela se 

aplica ao adolescente que uma vez sendo corrigido não se fez por cumprimento a 

medida, ressaltamos que essa contenção é a condição para que seja dada a medida 

no caso de atos graves. Porém essa internação precisa ser criteriosa em si, sabendo 

o seu tempo de aplicação, convívio local e sistematizado em um ambiente seguro. 

Além das medidas socioeducativas, o ECA destaca também as medidas de 

proteção, de acordo com o artigo 101°, incisos I a VIII da seguinte maneira: 

 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 
responsabilidade;  
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
III - matricula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental; 
IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança 
e ao adolescente; 
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 
hospitalar ou ambulatorial; 
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 
VII - abrigo em entidade; 
VIII - colocação em família substituta. (BRASIL,1990) 

 

Diante disso, a Unicef (2011), declara sobre as medidas sócio educativas e 

medidas de proteção da seguinte maneira: 

 

Mesmo com todas as medidas tomadas pelos governos federal, estaduais e 
municipais no campo do atendimento socioeducativo aos adolescentes 
autores de atos infracionais, essa é ainda uma área que apresenta 
gravíssimas violações de direitos humanos e demanda, portanto, uma 
profunda revisão de programas, abordagens, metodologias e estruturas de 
atendimento, à luz do que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
(UNICEF, 2011, P. 104) 

 

Dessa maneira, o desenvolvimento que busca melhoria e mudança é acoplado 

com um sistema educativo onde é preciso ter profissionais qualificados que exercem 
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papeis fundamentais na vida desses menores que passam pelo sistema de medidas 

sócio educativas, isso implica na relevância insistência de se ter organização e 

envolvimento de todas as partes. 
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4. OS SERVIÇOS DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA EM MEIO ABERTO E A 

ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL  

 

4.1 RESSOCIALIZAR OU REPRIMIR? 

 

A ressocialização é capaz de inserir novamente o adolescente em conflito com 

a lei na sociedade, dando lhe o direito de repara seus danos e compondo uma nova 

história, para que isso aconteça em uma eficácia veracidade, se torna necessária a 

validação de um sistema que realmente ressocialize e não reprima. 

Nesse sentido é importante enfatizar que o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo - SINASE é um sistema articulado Secretária de Direitos Humanos da 

presidência da República Instituído pela Lei Federal 12.594/2012 em 18 de Janeiro de 

2012, o SINASE é também regido pelos artigos referentes à socioeducação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/1990), pela Resolução 

119/2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) 

e pelo Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo (Resolução 160/2013 

do Conanda). 

Conforme a Resolução Conanda nº 119, de 11 de dezembro de 2006, a 

abrangência do SINASE é assim definida: 

 

Art. 1º Aprovar o Sistema de Atendimento Sócio Educativo – SINASE 
Art. 2º O SINASE constitui-se de uma política pública destinada à inclusão do 
adolescente em conflito com a lei que se correlaciona e demanda iniciativas 
dos diferentes campos das políticas públicas e sociais. 
Art. 3º O SINASE é um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de 
caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve 
desde o processo de apuração de ato infracional até a execução de medidas 
socioeducativas; 
Art. 4º O SINASE inclui os sistemas nacionais, estaduais, distrital e 
municipais, bem como todas as políticas, planos e programas específicos de 
atenção ao adolescente em conflito com a lei. Art. 
5º O SINASE encontra-se protocolado na Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República / Subsecretaria de Promoção dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. (CONANDA, 2006, s/p) 

 

A Lei 12.594/12 que institui o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo, aprovada em 18 de janeiro de 2012, que de acordo com o artigo 1º: 

 
1º Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios 
que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo- se nele, 
por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os 
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planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em 
conflito com a lei. (SINASE, 2012) 

 

Dessa maneira é imprescindível uma ação conjunta segundo o SINASE (2012), 

para ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei de maneira articulada. 

Sendo assim, o SINASE (2006, p. 21) traz propostas como: 

 

[...] o reordenamento institucional das Unidades de internação; a ampliação 
do sistema em meio aberto; organização em rede de atendimento; pleno 
funcionamento do sistema de defesa do adolescente em conflito com a lei; 
regionalização do atendimento; municipalização do meio aberto; capacitação 
dos atores socioeducativos; elaboração de uma política estadual e municipal 
de atendimento integrada ademais políticas; ação mais efetiva dos conselhos 
estaduais e municipais; ampliação das varas especializadas e plantão 
institucional; maior atendimento da lei e suas especificidades; integração dos 
órgãos do Judiciário, Ministério público, Defensoria, Segurança Pública, 
Assistência Social, na operacionalização do atendimento inicial do 
adolescente em conflito com a lei, e atendimento estruturado e qualificado 
aos egressos. (SINASE, 2006, p. 21) 

 

Corroborando com essa explicação o autor Segundo Sandrini (1997) enfatiza 

que as medidas sócio educativas aplicáveis em meio aberto com grau de 

complexidade intermediário, em que a separação do adolescente da sua família e da 

comunidade não ocorre. Exige o estabelecimento de programas e profissionais para 

desenvolverem as atividades — prestação de serviços à comunidade e a liberdade 

assistida. 

Assim, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Sócio Assistenciais 

na Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 em seu artigo 1 enfatiza que: 

 

Art. 1º. Aprovar a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 
conforme anexos, organizados por níveis de complexidade do SUAS: 
Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade, de acordo com a disposição abaixo: I - Serviços de Proteção 
Social Básica: a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 
(PAIF); b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; c) Serviço 
de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e 
idosas. II - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: a) 
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos 
(PAEFI); b) Serviço Especializado em Abordagem Social; c) Serviço de 
Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa 
de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de Serviços à Comunidade 
(PSC); 6 d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com 
Deficiência, Idosas e suas Famílias; e) Serviço Especializado para Pessoas 
em Situação de Rua. III - Serviços de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade: a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes 
modalidades: a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes 
modalidades: - abrigo institucional; - Casa-Lar; - Casa de Passagem; - 
Residência Inclusiva. b) Serviço de Acolhimento em República; c) Serviço de 
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Acolhimento em Família Acolhedora; d) Serviço de Proteção em Situações 
de Calamidades Públicas e de Emergências. (BRASIL, 2009) 

 

De acordo com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(2010), com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o Serviço de 

Medida Sócio Educativa, MSE, em Meio Aberto deve ser direcionada a garantir 

aquisições aos adolescentes, tais como: 

 

Quadro 2: Aquisições do Serviço Sócio Educativo em Meio Aberto 

Segurança Da Acolhida É a garantia de condições de dignidade em um 

ambiente favorável ao diálogo que estimule a 

apresentação de demandas e interesses pelo 

usuário. É importante ressaltar que esta relação 

assegure que os estereótipos, socialmente 

disseminados, não interfiram na acolhida 

Segurança de Convivência 

Familiar e Comunitária 

 

Está diretamente relacionada à efetivação de 

ações que fortaleçam os vínculos familiares e 

comunitários e à garantia de acesso a serviços 

sócio assistenciais e aos encaminhamentos, de 

acordo com as demandas e interesses dos 

adolescentes, aos serviços das demais 

políticas setoriais 

Segurança de 

Desenvolvimento de 

Autonomia Individual, 

Familiar e Social 

 

 

Fundamenta-se em princípios éticos de justiça 

e cidadania ao promover o acesso dos 

adolescentes a oportunidades que os 

estimulem a construir ou reconstruir projetos de 

vida, ao desenvolvimento de potencialidades, 

as informações sobre direitos sociais, civis e 

políticos e às condições para o seu usufruto. 

 Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (2010) 

 

Nesse sentido, a MSE em Meio Aberto visa a garantia de direitos desse 

segmento assim como a cidadania, ressocialização e não a discriminação ou 

repressão, tendo como foco não somente o adolescente que cometeu a infração, mas 

o atendimento, acompanhamento da família. Pois de acordo com Resolução CNAS nº 
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18/2014, o Serviço de MSE em Meio Aberto deve ser ofertado de forma integrada e 

complementar aos outros serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

da seguinte maneira: 

 

Quadro 3: Correlação de Serviços de MSE em Meio Aberto 

 

Serviço Correlação com MSE em Meio Aberto 

I - Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de vínculos - SCFV 

 

Prioriza adolescentes em 

cumprimento de medidas 

socioeducativas, reforçando as 

seguranças de convívio familiar, 

comunitária e social e a autonomia 

individual, familiar e social; 

 

II - Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado às Famílias e 

Indivíduos – PAEFI 

 

Acompanhamento familiar integrado 

ao Serviço de MSE em Meio Aberto a 

partir do planejamento e avaliação 

compartilhados, estabelecendo 

interlocução com o Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à 

Família - PAIF e atuando no contexto 

social de violação de direitos; 

 

III - Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família - PAIF 

 

Acompanhamento familiar a partir do 

planejamento e das avaliações 

compartilhadas com PAEFI e com o 

Serviço de MSE em Meio Aberto, 

visando o fortalecimento do papel 

protetivo das famílias e atuando no 

contexto de vulnerabilidade e risco 

pessoal e social nos territórios; 

IV - Programa Nacional de Promoção 

do Acesso ao Mundo do Trabalho – 

Trabalho Mobiliza, articula, 

encaminha e acompanha a trajetória 
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Acessuas 

 

dos adolescentes a partir de 14 anos 

na condição de aprendiz e partir de 16 

anos para a profissionalização, bem 

como de suas famílias. Atua em 

conjunto com os demais 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2010) 

 

Portanto de acordo com o SINASE (2006), essas ações sócio educativas 

devem ter como alvo o adolescente, ressocializando, contribuindo com sua formação 

como cidadão, com o objetivo que esse adolescente não reincida nos atos 

infracionais. Trazendo para tal a responsabilidade não somente a família desse 

adolescente, mas da comunidade e do Estado. 

 

4.2 DESAFIOS DO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE 

REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS SERVIÇOS DE 

MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO 

 

Quando se fala em responsabilidade de todos com relação aos cuidados, 

atenção e trabalho com o adolescente que cometeu ato de infração, também entre 

neste grupo o Serviço Social, que são pessoas que fazem um intercâmbio entre as 

pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social com as políticas públicas de 

enfrentamento da situação. 

Nesse sentido o trabalho do Assistente Social nessa questão é realizado 

CREAS, Centro de Atendimento Especializado de Assistência Social. Para isso, é 

necessário que, de Acordo com PNAS (BRASIL, 2004) 

 

A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial a 
famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, 
por ocorrência do abandono, maus tratos físicos e, ou psíquicos, abuso 
sexual, o uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-
educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outros. 
(BRASIL, 2004, p. 31) 

 

Nota-se que, dentre os casos mencionados pelo PNAS que merecem ser 

tratados como proteção especial estão os adolescentes que cumprem medidas sócio 

educativas. Assim, Veronese ; Costa (2006, apud CUSTÓDIO, 2010) ressalta que: 
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Proteção integral não só porque tem como prioridade o interesse de 
crianças e adolescentes, fornecendo todos os meios, as oportunidades e 
facilidades para o seu desenvolvimento pleno, mas também pelo motivo de o 
Estatuto se aplicar a todos os menores de dezoito anos em qualquer situação 
(VERONESE; COSTA, 2006 apud CUSTÓDIO, 2010, p. 16). 
 

Portanto, a proteção integral à criança e ao adolescente de acordo com o ECA, 

visa também a aplicabilidade de medidas referente aos atos desse segmento até seus 

18 anos, incluindo dessa maneira as medidas sócio educativas. De acordo com Couto 

(et al., 2014, p. 208): 

 

A implementação do Creas constitui questão das mais desafiantes para a 
consolidação do Suas, sobretudo por não existir desenvolvimento anterior 
nessa modalidade. Traz inúmeras indagações para exame que, por sua vez, 
parecem exigir um novo estágio de formulações. São questões que emergem 
do processo de sua implementação e do próprio Suas e apontam 
necessidades de orientações técnicas metodológicas e desenhos de gestão 
e gerência para sua operacionalização. 

 

Segundo as informações de Couto (2014), observa-se que o CREAS está 

relacionado a gama de ações em assistência social que propõe certo potencial para a 

garantia e a defesa dos direitos. Por outro lado, esta instituição foi criada para a 

consolidação do SUAS- Sistema Único de Assistência Social, que é gerido a partir de 

orientações técnicas e metodológicas cuja orientação é dada pelo SUAS. 

Corroborando coma proteção integral e a municipalização na execução das 

medidas socioeducativas, com profissionais técnicos para assistir os adolescentes 

nos equipamentos junto às políticas públicas de atenção Foucault (1996) diz que: 

 

(...) a execução de medidas socioeducativas mal aplicadas, assentadas na 
antiga visão repressora, fulmina toda a capacidade emancipatória do sistema 
de proteção integral. Por exemplo, a redução dos programas de liberdade 
assistida a medidas de liberdade vigiada como ainda se faz na prática pode 
resultar no aniquilamento da adolescência, mascarando a reprodução das 
práticas autoritárias do Estado brasileiro. Os programas de medidas 
socioeducativas precisam superar as velhas concepções de controle e 
vigilância, abandonando o papel de “instituições de sequestro”, porque 
retiram a condição básica de cidadania (FOUCAULT, 1996 apud Custódio, 
2010, p. 24). 

 

Portanto, a inserção do Serviço Social na questão da atuação no CREAS na 

MSE requer uma leitura da realidade que segundo Iamamoto (2006) declara: 

 
Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de 



 47 

trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 
demandas emergentes no cotidiano. (IAMAMOTO, 2006 p. 20). 

 

Portanto, partindo do ponto de vista da autora, a interpretação da realidade 

atual do país, além da realidade vivenciada pelos profissionais é apenas um, dos 

vários desafios enfrentados pelos profissionais que lidam com questões sociais e a 

aplicabilidade do SUAS nas instituições a qual trabalham. Assim, para a autora é um 

grande desafio para o profissional do Serviço Social é capaz de realizar uma leitura 

da realidade onde suas ações são propositivas, visando a garantia de direitos. 

Sobre a interpretação da realidade Abreu (2015, p. 6) afirma que: 

 

[...] para investigar a realidade de pessoas que se encontram em situação de 
rua, é necessário antes de mais nada admiti-los como sujeitos que refletem 
no seu cotidiano a contradição de uma sociedade de classes orientada a 
partir de um modo de produção que traz, como movimento interno 
constitutivo, a acumulação de capital com base na exploração [...]. 
 

De acordo com a análise do autor, para que a realidade seja interpretada de 

forma correta, é importante que os reconheçam como sujeitos participantes de uma 

sociedade, mesmo de forma que contrária, para que assim se possa agir dentro de 

suas reais necessidades. Para que isso aconteça, torna-se necessário a inclusão 

social. 

Outro ponto, também importante quanto a autuação do Assistente Social está 

na questão de estabelecer ações que estejam dentro do Código de Ética do 

Profissional, que instrui como deve agir mediante aos diferentes casos de 

vulnerabilidade, seja provinda da pobreza, seja da violência. É o que destaca 

(BRASIL, 1993) o Código de Ética do Assistente Social em seu artigo 4º, incisos I ao 

III cita que: Constituem competências do Assistente Social: 

 

I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos 
da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e 
organizações populares; 
II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que 
sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade 
civil; 
III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos 
e à população. (BRASIL, 1993) 

 

Interpretar a realidade não é uma tarefa fácil para o Assistente Social, 

principalmente no que diz respeito aos adolescentes em conflito com a lei. No entanto, 

na tentativa de se inserir neste quesito, o uso da ética se torna mais um desafio a ser 
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enfrentado por esses profissionais. Primeiramente devem-se reconhecer a relação 

social e histórica a qual a humanidade participa. Neste ponto o trecho afirma que: 

 

O homem, em suas relações social e histórica, é reconhecido como ser social, 
pois partícipe da construção de si mesmo, do processo de desenvolvimento 
e transformação da realidade e da sua relação com outros homens, cria sua 
capacidade de sociabilidade e ética. (NETO, 2009, p. 26) 
 

De acordo com o ponto de vista o autor Neto (2009) afirma que o ser social é 

aquele que participa da construção de si próprio e de transformação da realidade 

através da sua relação com seus semelhantes, criando assim, sua capacidade ética 

de socialização. Por outro lado, mencionando a ética, Barroco (2008, p. 26) declara 

que: 

 

A participação de um projeto profissional na sociedade deve articular-se com 
outros projetos que aponte para um objetivo comum, a ética e a liberdade. 
Através das práxis política, está articulação entre projetos sociais, ou seja, 
ações coletivas de cunho ético emancipatório, possibilitam uma mudança 
significativa na estrutura social, podendo assim alcançar uma transformação 
social. 

 

O autor, além da ética, menciona outro ponto importante acerca da atuação do 

Assistente Social nas questões sociais: a liberdade, que atuando em conjunto com a 

ética faz com que as articulações dos projetos sociais possam acarretar mudanças 

significativas na estrutura social, podendo, desta forma, alcançar a transformação 

social. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O vigente trabalho buscou compreender a atuação das medidas sócio 

educativas na vida dos adolescentes em conflito com a lei, a fim de esclarecer e 

mostrar o árduo trabalho de longos anos que tem sido colocado como desafio para 

gerar uma benéfica diminuição de adolescentes em conflitos com a lei e transformar 

seu convivo social, visando analisar e compreender o assunto de forma clara e 

objetiva trazendo ao leitor uma leitura motivadora e esclarecedora. 

O objetivo pautado nesta obra tem por grande intenção gerar reflexão e 

liberalidade de expressões e libertar um pensamento julgador da grande questão pelo 

senso comum, ao concluir essa obra tem por certo que todo o contexto aqui 

apresentado veio para facilitar o leitor e mostrar-lhes o objetivo da ação proposta, ao 

abordar no primeiro capitulo a natureza do adolescente, seu convivo com a família e 

a efetivação de seus direitos. 

Ao colocar essa temática se fez presente o desafio de abrir horizontes quando 

se trata de direitos e deveres para crianças e adolescentes no Brasil, tendo em vista 

os esclarecedores capítulos submersos a uma vasta notoriedade abordada em 

medidas socioeducativas, o ato infracional e a aplicabilidade dessas medidas, 

mediante a todo esse projeto literário pautado em uma pesquisa bibliográfica. 

Nesse sentido cabe enfatizar que o profissional do Serviço Social é o 

profissional inserido nas demandas das expressões da questão social. Interpretar a 

realidade não é uma tarefa fácil para o Assistente Social, principalmente no que diz 

respeito aos adolescentes em conflito com a lei. No entanto, na tentativa de se inserir 

neste quesito, o uso da ética se torna mais um desafio a ser enfrentado por esses 

profissionais 

Conclui- se dessa maneira que a ressocialização é possível, e a articulação de 

trabalho mediante a um cenário que tenha a pretensão de não reprimir e sim 

ressocializar, e essa efetividade de trabalho tem em seu grande cenário a atuação de 

profissionais do Serviço Social que vão protagonizar marcos legais na efetivação de 

direitos e emancipação de vidas. 
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